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Nesta edição estamos apresentando aos nossos leitores o novo visual da 

revista ECOS. O objetivo é qualificar e modernizar o projeto gráfico da publica-

ção. A revista circula há 21 anos no setor do saneamento ambiental, atingindo 

diversos segmentos da sociedade brasileira e contribuindo para qualificar o 

debate possibilitando a troca de informações.

Para marcar esta mudança, escolhemos dois assuntos que têm significativa 

relação com a garantia da qualidade de vida das sociedades brasileira e mun-

dial. Destacamos a importância de políticas públicas e de investimentos para 

combater as perdas de água nos sistemas de abastecimento e a coleta dos es-

gotos através de redes próprias. 

Estes dois assuntos merecem muita atenção por parte dos gestores do setor 

do saneamento, pois existe no País um grande passivo no que se refere à reali-

zação das ligações dos esgotos. Em relação ao abastecimento de água, necessi-

tamos reduzir cada vez mais o desperdício e qualificar a gestão das instituições 

que operam os sistemas de abastecimento.

Em ambas as situações, é muito importante a colaboração do cidadão, que 

deve consumir a água de forma responsável, evitar os desperdícios e usar corre-

tamente as redes de esgoto, evitando sua obstrução. 

Na seção Opinião, estamos publicando um artigo assinado pelo diretor-geral 

do Dmae, Antônio Elisandro de Oliveira, com o título “O desafio do saneamento 

nas regiões metropolitanas”.

Boa leitura a todos!

Maria de Lourdes da Cunha Wolff
Editora

ECOS tem novo visual
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Para reduzir perdas de água: 
são necessárias medidas 
preventivas e de gestão

Por Maria de Lourdes Wolff
Jornalista

MÁRIO AUGUSTO BÁGGIO, sócio-gerente da Hoperações Consultoria 
em Gerenciamento Ltda, é formado em Engenharia Civil pela 
Universidade Estadual de Londrina, pós-graduado em Engenharia 
Hidráulica pela Faculdade Politécnica da USP, especialista na 
formulação e execução de estratégias de redução de perdas de água e 
de agregação de valor em companhias de saneamento públicas e 
privadas, idealizador da startup Water Database (www.waterdb.com.
br), coautor de livros sobre controle estatístico de processos e 
métodos de solução de problemas, green belt na metodologia Six 
Sigma, examinador do Premio Nacional da Qualidade da Fundação 
Nacional da Qualidade (ciclo 2007 e 2008) e consultor da Organização 
Pan-americana da Saúde para a América Latina e Caribe.

A gestão dos desperdícios de água tem sido tratada com bastante ênfase nos últimos 
tempos. A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes) considera 
este tema como prioritário e tem procurado divulgar o assunto na mídia. Também a 
Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe) e a Associação 
Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (Assemae) têm realizado palestras 
e cursos para estimular trabalhos e padronizar ações. E, em cidades com altos índices 
de perdas, o Ministério das Cidades só aceita financiar projetos para expansão de 
sistemas de produção de água quando, em conjunto, são apresentados projetos para a 
redução de desperdícios. Neste contexto, o meio técnico entende que os desperdícios 
devem ser combatidos com medidas preventivas e de gestão, qualificando equipes, 
aprimorando os processos relacionados à escolha de materiais e equipamentos, 
melhorando os procedimentos de manutenção e, principalmente, fazendo um efetivo 
controle da distribuição da água nos sistemas, o que inclui a importante tarefa de 
gerenciar as pressões nas redes de distribuição, quebrando o antigo paradigma segundo 
o qual “os desperdícios deveriam ser combatidos com pesquisa de vazamentos”.

Entrevista
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ECOS - Qual é a situação das perdas de água no 

Brasil? Que percentual é efetivamente perdido?

Ainda que a confiabilidade dos índices de perdas 

no Brasil seja baixa, em decorrência da ausência de 

macromedição em grande número de empresas 

operadoras, agravado pela não sistematização da 

verificação de erros e da falta de padronização na 

mensuração dos volumes perdidos, a situação das 

perdas pode ser visualizada de duas maneiras:

  por indicadores expressos em porcentagem;

  por outros indicadores mais representativos e 

consistentes.

Pelo “jeito velho” de medir perdas, quando se me-

de a perda em porcentual (antes do ano 2000), as 

perdas de água no Brasil estavam em 2013 acima 

de 37%, segundo o Sistema Nacional de Informa-

ções em Saneamento (SNIS). Este indicador, de 

larga utilização, é limitado, induzindo a erros, se 

não o considerarmos dentro de limites de uso. 

Trata-se de indicador muito utilizado antes dos 

anos 2000, cuja aplicação recomendada ficou res-

trita apenas quando se tratar de volumes (ou va-

lores) faturados pela operadora. Deve ser lembra-

do que várias estruturas tarifárias das operadoras 

adotam o faturamento de 10 m3/mês (ou outro 

valor) como mínimo, mesmo que o volume men-

sal micromedido tenha sido inferior a esse valor. 

Assim, os “índices de perdas de faturamento” ten-

dem a ser inferiores aos índices de perdas que 

consideram apenas os volumes micromedidos.

Já no “jeito novo” de medir perdas, a partir do ano 

2000, as perdas de água se situavam no Brasil de 

2013 acima de 366 l/ligação/dia, também segundo 

o SNIS. Os indicadores mais recomendados (a partir 

de estudos do Water Loss Specialist Group - WLSG 

da International Water Association - IWA) vieram à 

luz por volta do ano 2000. E o Brasil, por meio do 

Programa de Modernização do Setor de Sanea-

mento (PMSS), do Ministério das Cidades e de vá-

rias companhias estaduais e municipais de sanea-

mento, adotou esse entendimento. Ao longo destes 

(apenas) 15 anos, muitos desenvolvimentos foram 

feitos, os quais têm sido apresentados e debatidos 

nos seminários específicos sobre perdas promovi-

dos pela IWA e várias outras entidades. 

A despeito de todo esse esforço da IWA, muitos pa-

íses ainda não adotaram os novos conceitos, per-

manecendo nas suas apurações singulares, cujos 

resultados sempre dão margem a interpretações 

equivocadas se não forem “traduzidos” à estrutu-

Entrevista

ração formulada pela IWA (o Japão, por exemplo, 

não incorporou tais conceitos às suas avaliações).

ECOS - Em relação a outros países, como o Brasil 

se situa no combate às perdas de água?

Os problemas associados ao Indicador Porcentual 

de Perdas já foram relatados anteriormente. Mes-

mo o Indicador Técnico de Perdas em l/ligação/dia 

tem restrições para ser utilizado para a compara-

ção de performance entre sistemas diversos (não 

leva em conta a pressão média). Porém, há escas-

sas informações sobre o Índice de Vazamento na 

Infraestrutura (IVI), bem como sobre o Índice de 

Perdas Aparentes (IPA) (desenvolvimento mais re-

cente), os quais são os indicadores mais apropria-

dos para comparações. No caso do IPA, há o pro-

blema adicional de que o indicador foi estabelecido 

para sistemas sem caixas d’água domiciliares.

Mesmo com todas essas restrições, foram coleta-

das informações no Brasil e em alguns sistemas de 

cidades do exterior procurando balizar, se disponí-

veis, algumas informações de contexto dos siste-

mas de abastecimento de água em questão (porte, 

pressão média, hidrometração, macromedição etc.).

ECOS - Como o senhor vê o desenvolvimento do 

Rio Grande do Sul na área de gestão de perdas?

As principais causas das perdas no Rio Grande 

do Sul são vazamentos e ligações clandestinas, 

os populares “gatos”. De acordo com o chefe do 

programa especial de controle de perdas da Cor-

san, Ricardo Rover Machado, o índice de perda 

no Estado hoje é de 38,02%. O número se refere 

aos 325 municípios atendidos pela empresa pú-

blica, o que representa uma população de sete 

milhões de gaúchos. O porcentual de perdas está 

próximo da média verificada na maior parte dos 

sistemas de abastecimento de água, que é de 

37,5%. Segundo Ricardo, o índice de perdas vem 

caindo nos últimos anos. Em 2008, chegava a 

44% no Rio Grande do Sul. A queda se deve a 

investimento na substituição de redes antigas, 

controle de fugas e detecção de ligações clan-

destinas. O chefe do programa de controle de 

perdas explica que, além do prejuízo ambiental, 

as perdas prejudicam a prestação do serviço pela 

Corsan: “A empresa pública precisa da arrecada-

ção para realização de mais obras de saneamen-

to, para levar mais água aos gaúchos. Por isso é 

importante que cada um faça a sua parte, não 

apenas evitando ligações clandestinas, não fa-
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zendo ligações clandestinas, como também 

comunicando vazamentos”. O cidadão pode fazer 

denúncias de ligações irregulares por meio do 

telefone 0800 646 6444.

Rede da Corsan
De acordo com Ricardo Machado, a rede de abaste-

cimento da Corsan possui hoje 24 mil km de canali-

zações. Se somadas, elas ligariam Porto Alegre à 

Austrália, conforme o chefe do programa especial de 

controle de perdas da empresa pública. O tamanho 

da rede reforça a importância da realização de ma-

nutenção. “Temos investido cerca de R$ 20 milhões 

por ano na substituição de redes antigas. Uma rede 

tão extensa necessita de manutenção constante.”

Situação de Porto Alegre
Em Porto Alegre, onde o sistema é administrado pelo 

Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), 

o índice de perdas é de 24,74%. Conforme o diretor 

de operações do Dmae, James Mendel Schostack, as 

principais causas do desperdício na Capital também 

são os vazamentos e as ligações clandestinas.

Segundo Schostack, a rede de abastecimento de 

Porto Alegre tem quatro mil km: “Pelas tubulações, 

poderíamos ir até o Rio Grande do Norte e voltar”. 

A extensão da rede reflete a dificuldade de contro-

lar as fugas d’água, seja pelas falhas que provocam 

vazamentos, seja pelos chamados “gatos”. Os pro-

gramas de combate às perdas de água, contudo, já 

reduziram as perdas na Capital desde 2010, quando 

o índice era de 25,28%.

O canal de comunicação com o Dmae para infor-

mar sobre vazamentos e ligações clandestinas é o 

telefone 156 da Prefeitura.

Busca pela inovação
Outro aspecto importante no âmbito do Rio Grande 

do Sul é a Câmara Temática de Perdas da Abes, parte 

integrante da Câmara Nacional, cujo objetivo é:

  discutir temas e problemas relacionados com seu 

segmento de atuação;

  estudar e propor medidas a serem adotadas pela 

Associação;

  estudar e discutir políticas, legislações, normas, 

procedimentos, instruções e atos que afetem di-

reta ou indiretamente o segmento de sua com-

petência, apresentando sugestões, pareceres, re-

comendações e proposições que alicercem a po-

sição a ser assumida pela Associação.

Dentre vários temas prioritários, a Câmara Temáti-

ca do Rio Grande do Sul elegeu os seguintes:

 indicadores;

  a gestão de perdas no organograma das empre-

sas;

  elaboração de um plano-base de controle de per-

das;

  gerenciamento de pressões/controle de transien-

tes hidráulicos;

 setorização comercial x setorização operacional;

 centros de controle operacional.

ECOS - Nos últimos 30 anos, como evoluíram o de-

bate e as ações para reduzir as perdas nas empre-

sas de saneamento?

Nessas três décadas, a lição que fica é a de que nor-

malmente não sabemos executar (fazer acontecer) 

nossos bem-formatados programas de combate às 

perdas. Executar uma estratégia é muito mais difícil 

do que formulá-la. Há muitos e muitos cases no 

mundo em que a grande causa do fracasso deve-se 

à má qualidade na execução. As lideranças ainda 

têm o seguinte paradigma:

  executar é algo operacional: não me envolvo 

com questões operacionais;

  as pessoas operacionais são mal informadas, por 

falta de clareza na comunicação;

 as metas não são claras;

  as metas não são desdobradas, ficando restritas 

ao nível estratégico, às vezes se aproximando 

do nível tático, porém nunca chegando no ope-

racional;

 os resultados são desconhecidos;

 não há meritocracia;

  as lideranças estão isoladas; a boa execução de 

estratégia de combate às perdas pressupõe lide-

ranças fortes à frente do Programa;

  A responsabilidade no combate às perdas está 

com poucas pessoas: combater perda requer um 

batalhão e não um pelotão. Lideranças fortes en-

volvidas, sendo seguidas espontaneamente pelos 

seus liderados, é ingrediente fundamental na 

consecução de metas.

ECOS - Como as empresas de saneamento estão 

enfrentando a questão das perdas no Brasil?

Seria possível sintetizar de forma clara as princi-

pais ações para se combater as perdas nos siste-

mas públicos de abastecimento de água? A IWA 

mostrou que sim. Para as perdas reais, antes de tu-

do, devem-se considerar os seguintes pontos:
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  a existência de um Cadastro Técnico atualizado e 

confiável é condição essencial para a gestão das 

perdas. Não se exige, de antemão, um cadastro 

sofisticado e com alta tecnologia agregada, mas 

simplesmente que ele retrate, fielmente, a reali-

dade da infraestrutura da rede de distribuição de 

água e outras partes do sistema. Não se concebe 

que uma empresa de infraestrutura urbana pos-

sa prescindir de algo tão básico;

  as avaliações e resultados de redução de perdas 

devem ser realizados em áreas delimitadas e es-

tanques da rede de distribuição. Quanto menores 

essas áreas, mais fácil será estabelecer as rela-

ções de causa x efeito e depurar as ações subse-

quentes, no sentido de aumentar a eficácia no 

controle e na redução das perdas. Muitas vezes 

os setores de abastecimento, ou mesmo as zonas 

de pressão internas, são muito grandes e dificul-

tam a avaliação. A melhor forma de realizar es-

sas análises e avaliações é por intermédio dos 

Distritos de Medição e Controle (DMC), geral-

mente com um número de ligações entre 1.500 e 

3.000 (ou menor ainda); cada DMC deve contar 

com um macromedidor na entrada para acom-

panhar o comportamento das vazões;

  A Macromedição é fundamental, tanto para a va-

loração das Perdas Reais e Aparentes, quanto pa-

ra acompanhamento dos resultados. E trata da 

instalação de macromedidores e todas as ativi-

dades inerentes, tais como, ensaios para calibra-

ção de macromedidores, ajustes físicos de insta-

lações e manutenção em geral, atualização tec-

nológica, etc. A precisão requerida das medidas 

depende da função do macromedidor: se for pa-

ra “custódia”, exige-se maior precisão; se for 

apenas para controle operacional, a precisão po-

de ser menor.

No que tange às perdas aparentes, os seguintes 

pontos devem ser considerados:

  Cadastro de Consumidores “casado” com o Ca-

dastro Técnico, possibilitando o ataque às perdas 

por setores, hoje tido como o “estado da arte” no 

combate às perdas;

  assim como a operação precisa contar com ma-

cromedição adequada, também a gestão comer-

cial precisa de medidores dimensionados e insta-

lados a partir do Perfil do Consumo dos clientes. 

Para tanto, o jeito de comprar hidrômetros e o 

jeito de dimensioná-los deve ultrapassar a atual 

barreira em que o medidor muitas vezes é visto 

como commodity. O melhor medidor para as 

condições brasileiras, adequado ao perfil de um 

novo usuário, ainda está por vir.

Finalmente, há que combater a perda de controle 

(BÁGGIO, 2013), adotando-se práticas gerenciais 

que nos auxiliem na solução de problemas de per-

das. Metodologias associadas às tecnologias preci-

sam ser usadas, dando às pessoas, notadamente 

aquelas no chão de fábrica e de vendas, formação 

tipo Six Sigma, especializando nossa mão de obra a 

exercer as teorias de zero defeito.

ECOS - Qual o papel dos líderes das empresas de 

saneamento na redução das perdas de água?

A disciplina para atingir resultados é o que diferen-

cia as empresas de sucesso daquelas que limitam-se 

Figura 1 – Tripé estabelecido no Método MASP por Bággio (2009) e por Falconi (Revista HSM Management, 2008)

Perdas baixas

A GESTÃO DE FALCONI
Segundo o professor Vicente Falconi, existem três fundamen-

tos básicos para a gestão bem-sucedida de uma organização:

Método
 Definir metas

  Definir o caminho para alcançá-

las por meio de análise

 Garantir a execução

 Medir/controlar/monitorar

 Padronizar

Conhecimento 
Técnico
 Buscar no mercado

 Cultivar internamente

  Desenvolvimento por meio de 

pesquisa e inovação

Liderança
 Ter os melhores

 Treinar à exaustão

  Criar bom clima de 

trabalho

  Ser generoso com 

quem merece
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a se arrastar com desempenhos mais ou menos sa-

tisfatórios. Significa dizer que o grande foco no 

atingimento de metas de redução de perdas deve 

recair sobre líderes indignados. Muitos gestores 

antes bem-conceituados serão considerados insa-

tisfatórios nesse novo ambiente, e também haverá 

uma escassez de líderes talentosos, que apresen-

tem a precisão mental, a coragem e a persistência 

necessárias para executar bem. Os líderes devem 

ser sensíveis para saber quando a estratégia se tor-

nou obsoleta e promover mudanças rápidas.

Sete comportamentos essenciais à execução, que 

um líder dever ter:

 Conhecer seu pessoal e sua empresa

 Insistir no realismo

 Estabelecer metas e prioridades claras

 Concluir o que foi planejado

 Recompensar quem faz

 Ampliar as habilidades das pessoas

 Conhecer a si próprio

Isso faz a diferença. Significa dizer que três proces-

sos-chave da execução, centro da boa execução, 

devem ser de domínio do líder moderno:

  Processo Estratégia – precisa levar em conside-

ração o ambiente de negócio;

  Processo Pessoas – muitos gestores antes bem-

-conceituados serão considerados insatisfatórios 

nesse novo ambiente;

  Processo Operações – mais do que nunca, os lí-

deres devem elaborar planos operacionais flexí-

veis.

Enfim, combater perdas, mais do que uma ação de 

pura engenharia, é parte de um eficaz sistema de 

liderança.

ECOS - Existem recursos financeiros previstos para in-

vestimentos na área da gestão de perdas no Brasil?

O setor de saneamento é tradicionalmente um se-

tor com foco em obras, percebendo-se lentas mu-

danças na atualidade, agravado por políticas públi-

cas com foco na implantação de novos ativos, ao 

invés de gerenciar melhor os atuais ativos. Os go-

vernos têm priorizado as ampliações de sistemas, 

com as disponibilidades financeiras atuais, em de-

trimento de ações de melhoria da eficiência dos 

atuais sistemas de abastecimento de água.

Outro agravante é que não há funding nas empresas 

de saneamento; significa dizer que os Programas de 

Combate às Perdas ora têm recursos para atender as 

necessidades do programa e ora não têm. Há des-

continuidade. Combater perdas requer constância de 

propósitos e de funding regular, que garanta que os 

investimentos previstos serão executados. Sem re-

cursos sistemáticos, não se viabilizam as metas esta-

belecidas no curto, médio e longo prazos.

ECOS - Como o desenvolvimento tecnológico está 

auxiliando na redução das perdas de água?

O esquema proposto pela IWA e generalizado mun-

do afora é composto por quatro grandes ações 

(“boas práticas metodológicas e tecnológicas”), as 

quais, na medida e na sequência ideal para cada 

sistema, respondem pela obtenção dos resultados 

almejados; são mostrados também de forma es-

quemática os dois limites descritos anteriormente, 

o “tecnológico” e o “econômico”.

Uma descrição sucinta das ações de combate à 

perda real é feita a seguir (THORNTON, 2008, 

TARDELLI Fº, 2014):

 Gerenciamento de Pressões;

 Controle Ativo de Vazamentos;

  Agilidade e Qualidade no Reparo dos Vaza-

mentos;

  Gerenciamento da Infraestrutura, que é a ativi-

dade mais importante para o combate às Perdas 

Reais, com resultados definitivos e duradouros, 

porém com maiores custos agregados.

Já para as Perdas Aparentes, podem ser enunciadas 

as seguintes condições básicas:

  Sob todos os aspectos, seja pela parcimônia no 

uso da água pelos clientes, seja pela imprescindí-

vel apuração dos volumes medidos em cada 

cliente, é fundamental qualquer sistema contar 

com 100% de hidrometração;

  A existência de um Cadastro Comercial atualiza-

do e confiável é essencial, sob pena de conviver 

com distorções na cobrança dos clientes e defi-

ciências na apuração dos volumes micromedidos.

A seguir é feita uma breve descrição de componen-

tes complementares a essas condições básicas 

(SABESP, 2014):

  Redução dos erros de medição. Ensaios realiza-

dos com hidrômetros residenciais classe B, com 

tempos de instalação entre seis e oito anos, mos-

traram os seguintes percentuais de submedição 

(ARREGUI, 2007): 

 Sem caixas d’água domiciliares: - 7%

 Com caixas d’água domiciliares: - 17%
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Entrevista

 Redução dos consumos não autorizados;

  Eliminação dos erros no Sistema de Coleta de 

Dados;

  Gerenciamento da Hidrometria. Visa a adequa-

ção dos medidores ao perfil de consumo.

 Combate às fraudes e irregularidades;

 Modernização do sistema comercial.

ECOS - Como a sociedade pode ajudar a reduzir es-

sas perdas?

Na atual crise hídrica tem-se observado que grande 

parte da culpa, se é que há um culpado, tem recaído 

sobre as empresas de saneamento. Longe da busca 

de culpados, mas a busca de causas, podem-se enu-

merar os players e seu papel na atual conjuntura de 

escassez de tão importante recurso natural:

  Sociedade: fazer sua parte, usando racionalmen-

te a água e cobrando Políticas Públicas decentes;

  Governos: adotar Políticas Públicas, notadamente 

com relação a:

  Preservação dos recursos naturais, à luz do 

que já recomendava a Rio 92, que prescrevia 

que as bacias dos mananciais de abasteci-

mento devem ser preservadas;

  Conscientização da sociedade a usar racional-

mente o produto água;

  Incentivar o reúso da água e o uso de águas 

de chuva;

  Incentivar o desenvolvimento tecnológico, 

exigindo do mercado equipamentos econo-

mizadores;

  Cidadão e usuário: usar com parcimônia a água, 

dentro de uma visão de sustentabilidade;

  Operadoras de empresas: combater suas perdas e 

minimizar seus desperdícios. Trata-se da terapia 

do exemplo. Não se pode autuar um desperdício 

quando dentro de casa temos tantos. Outro as-

pecto importante é saber comprar materiais e 

equipamentos de qualidade;

  Acionistas: criar funding específico para perdas, 

ainda que em detrimento de suas margens de lu-

cro. Preservar, na atualidade, é condição sine qua 

non de sustentaibilidade, em suas três vertentes;

  Fornecedores: entregar às empresas materiais e 

equipamentos que dispensem inspeções de fá-

brica e outros controles mais. Significa dizer que 

todo produto fornecido foi fabricado dentro das 

normas nacionais e internacionais.

ECOS - O debate sobre as perdas de água não é re-

cente no setor de saneamento e tem sido tema re-

corrente de discussão no País. Então, quais são as 

maiores dificuldades em executar ações que reco-

nhecidamente reduzem perdas?

A quem cabe a responsabilidade de executar um 

programa de combate às perdas? A resposta a esta 

questão, por mais banal que pareça, ainda está 

longe de ser contundente. Ainda temos muitos ge-

rentes de combate às perdas atuando isoladamen-

te, deixando a desejar na eficácia das ações, por 

não prever o envolvimento de todos os atores de 

uma organização de saneamento. Modelos organi-

zacionais mais modernos são necessários, onde as 

lideranças, em todos seus níveis, têm assento em 

comitês ou grupos de combate às perdas. Além do 

aspecto organizacional, precisamos de recursos ex-

ternos, alavancadores de funding para os progra-

mas, provenientes de recursos federais e estaduais. 

Além, claro, da importante fonte de financiamento 

que é a boa prática de política tarifária, que consi-

dere, além dos aspectos de universalização dos ser-

viços, aspectos de busca de eficiência operacional e 

de preservação ambiental.

Relevante também considerar a qualidade das pes-

soas, das organizações. Nem sempre temos em nos-

sos plantéis os melhores do mundo naquilo que fa-

zem. Precisamos ter os melhores operadores de sis-

temas e comercializadores de serviços para que es-

tes dois processos (distribuição de água e comercia-

lização), que são tidos como core business, tenham 

um grau de eficácia tal que reflita na geração de va-

lor a todas as partes interessadas. Nem sempre te-

mos o privilégio de ter as melhores pessoas, sejam 

líderes ou liderados, trabalhando nos processos prin-

cipais (core business). Precisamos de uma revolução 

cultural inclusiva, com apoio da academia, sem o 

que nossos programas sempre ficarão com uma re-

levante lacuna no processo pessoal, tido como fun-

damental para a boa execução.

Pessoas modernas requerem tecnologia de infor-

mação. O setor de saneamento ainda utiliza pouca 

tecnologia, envolvendo milhares e milhares de pes-

soas com operações manuais, sujeitas a erros, além 

de prescindir de sistemas de informação em apoio 

ao processo decisório; o feeling operacional ainda 

é muito utilizado. As pessoas operando manual-

mente os sistemas não têm tempo para análise 

e síntese.

Pessoas educadas dão resultados; é preciso tentar. 

O homem não tem limite, quando educado e trei-

nado. As perdas não lhe resistem. Está aí um gran-

de desafio.
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DrenaPOA é o maior conjunto 
de obras em volume 
de recursos
Por Adriana Nascimento Machado
Jornalista, assessora de imprensa do DEP
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Porto Alegre foi contemplada com R$ 237 mi-

lhões do governo federal para investimentos em 

drenagem urbana. Os recursos, concedidos a fundo 

perdido (sem exigência de reembolso), são prove-

nientes de verba do Plano Nacional de Gestão de 

Risco e Resposta a Desastres Naturais, o chamado 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Pre-

venção. Este PAC prevê a execução de obras estru-

turantes de prevenção de inundações e contenção 

de cheias em municípios de risco. As obras contra 

cheias que serão executadas na capital integram o 

Programa de Drenagem Urbana de Porto Alegre – 

DrenaPOA.

“Tenho orgulho de participar da consolidação do 

DrenaPOA. Com estes complexos de obras contra ala-

gamentos, Porto Alegre se firma como referência em 

drenagem urbana”, enfatiza o diretor-geral do Depar-

tamento de Esgotos Pluviais (DEP), Tarso Boelter.

Do total de recursos angariados, o montante de 

R$ 190 milhões já está garantido para aplicação em 

obras nas bacias hidrográficas dos arroios Areia e 

Moinho, bem como ampliação e reforma de cinco 

casas de bombas do Sistema de Proteção Contra as 

Cheias do Município. Neste valor também estão inclu-

ídos a elaboração dos projetos executivos para as ba-

cias hidrográficas dos arroios Guabiroba e Manecão.

Bacia do Arroio Areia
Estas obras beneficiarão 178 mil habitantes dos 

14 bairros atingidos. Serão implantados quase sete 

mil metros de galerias pluviais em 15 ruas, am-

pliando o sistema de macrodrenagem da região, 

bem como implantação de sete bacias de amorteci-

mento de cheias. Nesta obra também será refor-

mada e ampliada a casa de bombas Sílvio Brum. 

Após conclusão do projeto e início das escavações, 

o tempo de execução das estruturas deverá esten-

der-se por quatro anos e meio.

A obra contemplará 14 bairros: Boa Vista, Chá-

cara das Pedras, Cristo Redentor, Higienópolis, Jar-

dim São Pedro, Jardim Floresta, Jardim Carvalho, 

Passo d’Areia, Santa Maria Goretti, São João, Três 

Figueiras, Vila Ipiranga, Bom Jesus e Vila Jardim. 

Ruas e avenidas que receberão 
intervenções

Ruas Ibirapuitã, Marechal José Inácio da Silva, Cel. 

Feijó, Sapé, Roque Callage, Teixeira Mendes, Visconde 

de Pelotas, e avenidas do Forte, Sertório, Plínio Brasil 

Milano, Carneiro da Fontoura, Anita Garibaldi, General 

Emílio Lúcio Esteves, Nilo Peçanha e Assis Brasil.

Praças que receberão 
bacias de contenção:

1.  Praça Lopes Trovão – capacidade de armaze-

namento de 4.860 m3.

2.  Praça Luiz Blessmann – capacidade de arma-

zenamento de 7.020 m3.

3.  Country Club – capacidade de armazena-

mento de 26.000 m3.

4.  Praça Irani Bertelli – capacidade de armaze-

namento de 4.600 m3.

5.  Praça Fortunato Pimentel – capacidade de 

armazenamento de 8.190 m3.

6.  Reservatório rua Mal. Simeão - capacidade 

de armazenamento de 3.400 m3.

7.  Reservatório rua Gen. Couto de Magalhães – 

capacidade de armazenamento de 3.360 m3.

Praça Irani Bertelli, no bairro Vila Ipiranga, receberá um reservatório de contenção de cheias nas obras da bacia do 
Arroio Areia.

Ambiente
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Ampliação e reforma da casa de 
bombas Silvio Brum, localizada 
na Avenida Sertório nº 3424

A sala de geradores existente será ampliada para 

implantação de novos dispositivos, ou seja, mesmo 

com a falta de energia elétrica, as bombas continua-

rão funcionando. Hoje a casa de bombas tem uma 

capacidade de bombeamento de 7,5 m3 por segun-

do. Após a ampliação, a casa de bombas passará a 

ter uma capacidade de vazão de 10 m3 por segundo.

Bacia do Arroio Moinho
A intervenção abrangerá os bairros São José e 

Vila João Pessoa, em sua primeira etapa, benefi-

ciando 38 mil habitantes. Serão implantadas duas 

bacias de detenção de cheias e construídas novas 

tubulações e galerias pluviais, que alcançarão apro-

ximadamente 4.827 metros de extensão de redes. 

Os trabalhos têm prazo estimado em 36 meses.

Ruas e avenidas que 
receberão intervenções

Ruas Ângelo Barcelos, Alarico Valença, Nelson 

Duarte Brochado, Juarez Távora, Tenente Alpoin, 

Cristiano Fischer, Borborena, Dona Firmina, Julieta 

de Melo Monteiro, São João, Pereira Ibiapina, 

Dr. Dirceu T. de Vasconcelos e avenidas Bento Gon-

çalves, Luiz Moschetti e Veiga.

Praças que receberão 
bacias de contenção

1.  Praça da Amizade – Terá capacidade de ar-

mazenamento de 6.780 m3.

2.  Praça Francisco Alves – Terá capacidade de 

retenção de 10.000 m3.

As bacias serão tamponadas e as áreas de superfí-

cie destes reservatórios serão reurbanizadas. As pra-

ças receberão equipamentos de esporte e lazer.

Sistema de Proteção 
Contra as Cheias

Serão reformadas e ampliadas, com colocação 

de geradores próprios de energia, cinco casas de 

bombas - 12, 13, 15, 16 e Vila Farrapos. Numa se-

gunda etapa, outras casas de bombas serão incluí-

das. Importante destacar que, com a colocação de 

geradores próprios de energia, as casas de bombas 

funcionarão mesmo sem energia elétrica.

Estas obras beneficiarão toda cidade e têm pra-

zo estimado de 36 meses.

Ambiente

Reforma e ampliação das casas de bombas 12, 13 15, 16 e Vila Farrapos – Lote 1

CASA DE 
BOMBAS

ENDEREÇO
ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Nº ATUAL 
DE BOMBAS

Nº DE BOMBAS 
APÓS REFORMA

VAZÃO
ATUAL

VAZÃO APÓS
AMPLIAÇÃO

12
Av. Pe. Cacique, 889
Bairro Praia de Belas

4 6 6,5 m3/s 14 m3/s

13
Av. Borges de Medeiros, 2301

Bairro Praia de Belas
8 11 13 m3/s 20 m3/s

15
Av. Ipiranga, 908

Bairro Azenha
4 5 8,5 m3/s 13 m3/s

16
Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 01

Bairro Centro e Cidade Baixa
8 8 16 m3/s 18,5 m3/s

Vila 
Farrapos

Rua Jayme Tolpolar, 305
Vila Farrapos

3 4 1,1 m3/s 2,1 m3/s
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O mapa mostra as região onde haverá obras em Porto Alegre.

Ambiente
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Projetos inéditos no país marcam 
atual gestão do DMLU
Por Cibele Carneiro
Jornalista e assessora de Imprensa do DMLU

 Troca de resíduos recicláveis por livros, coleta 

itinerante de resíduos eletrônicos e lâmpadas flu-

orescentes, bituqueiras em locais públicos com 

destinação adequada de pontas de cigarro: 

os projetos inéditos no Brasil têm em comum a 

intenção de sensibilizar a população para o des-

carte adequado de resíduos e integram o escopo 

de ações do Departamento Municipal de Limpeza 

Urbana (DMLU). 

O diretor-geral do DMLU, André Carús, diz que 

as iniciativas ampliam as opções de descarte corre-

to em Porto Alegre. “Buscamos e nos aliamos às 

mais variadas ações, tendo sempre como foco a 

melhor prestação de serviços para a cidade. Hoje, 

Porto Alegre tem serviços oferecidos à população 

que não são encontrados em outras capitais do 

País. Todas as iniciativas, porém, são inócuas sem o 

apoio e participação da população”, avalia.
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Troca Solidária de Livros
Criada pelo DMLU, a Troca Solidária de Livros é 

uma edição especial da Troca Solidária de Alimen-

tos. A iniciativa visa estimular e incentivar a leitura 

e a correta separação dos resíduos. Os alunos tro-

cam cerca de quatro quilos de recicláveis por dois 

livros (um fica com o aluno, outro é doado para a 

biblioteca escolar). O DMLU ainda realiza ação para 

eliminar um foco de lixo na proximidade da escola, 

que depois ajuda a manter o espaço limpo. 

No primeiro semestre, ocorreram duas edições 

em escolas municipais. Em 9 de maio, pais e alu-

nos da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Governador Ildo Meneghetti doaram 800 quilos 

de resíduos e receberam 557 livros. Em 16 de 

maio foi a vez da Escola Municipal de Ensino Fun-

damental Judith Macedo de Araújo: 305 quilos de 

resíduos por 557 livros. Neste segundo semestre, 

devem ocorrer mais duas edições do projeto em 

outras escolas municipais. 

O projeto é uma parceria do DMLU com a Se-

cretaria Municipal de Educação (Smed) e a Funda-

ção Gaúcha dos Bancos Sociais (Banco de Livros), 

vinculada à Federação das Indústrias do Rio Gran-

de do Sul (Fiergs). As duas primeiras edições tive-

ram o escritor Jorge Martins como patrono. Ex-

-menino de rua e autor dos livros “Meu nome é 

Jorge”, “O menino da caixa de sapatos” e “O meni-

no e o seu segredo”, Martins deu palestra nas du-

as escolas.

Coleta Itinerante de 
Resíduos Eletrônicos

Além dos pontos fixos de entrega, como forma 

de ampliar a reciclagem e reaproveitamento de resí-

duos eletrônicos descartados na cidade, o DMLU re-

aliza, em parceria com a empresa Otser Comércio de 

Resíduos e Sucatas e o Sindilojas, o recolhimento 

destes materiais. Um caminhão da empresa Otser é 

estacionado aos sábados em locais previamente de-

finidos para o recolhimento de computadores, CPUs, 

monitores, teclados, cabos, estabilizadores e demais 

acessórios afins e eletrodomésticos obsoletos. 

Os resíduos recolhidos são reaproveitados, por 

meio de convênio de logística e manufatura rever-

sas firmado entre a Otser e a Cooperativa de Traba-

lho Socioambiental Paulo Freire. O material é trans-

portado para a cooperativa, que faz a triagem e a 

desmanufatura dos resíduos. Os materiais são co-

mercializados entre as duas partes e para terceiros, 

reduzindo o volume de resíduos encaminhados a 

aterros e o uso de recursos naturais.

Coleta Itinerante de 
Lâmpadas Fluorescentes

Antecipando-se à implementação do acordo 

setorial nacional da logística reversa de lâmpadas 

fluorescentes, Porto Alegre criou a Coleta Itineran-

te de Lâmpadas Fluorescentes, um projeto inédito 

no país. Incentivados pelo Centro de Apoio Opera-

cional do Consumidor (Caocon) do Ministério Pú-

blico do Rio Grande do Sul, DMLU, Agas, Recilux e 

Apliquim Brasil Recicle assinaram Termo de Coope-

ração em 25 de agosto para a implantação do pro-

jeto-piloto, com duração de 90 dias.

Até o fim deste ano, serão 12 edições do proje-

to. Para participar, a população pode levar até cin-

co lâmpadas fluorescentes por pessoa a um dos lo-

cais de coleta, nos horários estipulados. O recolhi-

mento e a destinação adequada ao resíduo são di-

vididos entre as empresas Reciluz e Apliquim Brasil. 

A cada edição, uma das empresas faz o encami-

nhamento das fluorescentes. 

Poa Sem Bituca
O DMLU firmou convênio com a empresa Eco 

Prática, em 23 de julho, apoiando a implantação do 

projeto Poa Sem Bituca na cidade. Por meio do 

convênio, o DMLU autorizou a instalação de bitu-

queiras em qualquer lixeira tipo bolinha. Sem ônus 

para o município, a equipe do Poa Sem Bituca rea-

liza a instalação e manutenção das bituqueiras, 

bem como recolhe e dá destinação adequada às 

pontas de cigarro.

O Poa Sem Bituca é um projeto inédito no país, 

pois é o primeiro que tem como parte de sua estra-

tégia a instalação de bituqueiras em toda a cidade, 

bem como o recolhimento das pontas de cigarro, a 

partir de parceria com o poder público. As bitucas 

coletadas pela Eco Prática são encaminhadas para 

empresa de coprocessamento e aproveitadas na 

geração de energia para a produção de cimento.

Ambiente
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Reportagem

Quando o negócio 
é jogar para a rede

Por Charles Soveral
Jornalista

Redes principais de esgotos concluídas, mas usuários sem ligação 
na rede. Nossa reportagem mostra que, para mudar esta realidade, 
é preciso fazer como num jogo de futebol: jogar na rede.
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governamental Contas Abertas, que contabiliza 

apenas obras entregues de 2008 para cá, já somam 

mais de R$ 25 bilhões de investimentos em redes 

de água e esgotamento sanitário que beneficiaram 

cerca de oito milhões de pessoas diretamente, em 

diversas regiões do Brasil.

O fenômeno recente ainda não foi abordado 

na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 

(PNSB), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatística (IBGE). A última foi realizada 

em 2008. Agora, por todo o Brasil, empresas de 

saneamento tentam calcular a quantidade de 

usuários que, por diversas razões, resistem em 

aderir ao sistema. As avaliações mais otimistas 

dão conta de que pelo menos 20% a mais de usu-

ários em todo o Brasil poderiam estar interligados 

e simplesmente não o fazem.

No Brasil, país do futebol, todo o torcedor sa-

be que o grande objetivo é jogar a bola para a re-

de. Já no Brasil do saneamento parece bem mais 

difícil se fazer um gol, complicado mesmo. Tão 

complexo que a universalização dos serviços de 

esgoto tratado no Brasil ainda esbarra no inusita-

do: uma parcela significativa dos usuários com 

possibilidade de se interligarem não querem jogar 

na rede, literalmente. Neste caso, não a rede do 

campo de futebol, mas a rede que vai levar o es-

goto até uma estação de tratamento.

O comportamento, que mescla desinformação 

com brechas na legislação, vem chamando a aten-

ção. Afinal, após muitos anos de completo abando-

no, a área de saneamento passou a receber recur-

sos do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC). Estes recursos, segundo a organização não 

Reportagem

Sequência de imagens que registram as diferentes etapas de uma ligação de esgoto
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Para o promotor do Ministério Público do Rio 

Grande do Sul, Eduardo Coral Viegas, não há dúvi-

das de que se trata de um fator cultural, da falta 

de informação e do receio de ter que pagar mais 

por um serviço público que o cidadão tem outras 

formas de resolver. “Para muitas pessoas, é uma 

despesa a mais. Um custo que ela não precisa ter. 

Na verdade, estas pessoas, por falta de informação 

e até de maior conscientização ambiental, se con-

tentam em simplesmente afastar os dejetos de sua 

residência. Se vai ou não impactar o meio ambiente 

é algo que me parece não ser levado em conta pelo 

usuário. A preocupação está, muitas vezes, em não 

pagar mais por um serviço que não tinha custos, 

que era o da ligação clandestina ou aquela feita de 

forma inadequada na rede pluvial ou de drena-

gem”, completa o promotor de justiça.

Coral Viegas, que é uma das maiores referên-

cias em recursos hídricos no Brasil, acredita que 

grande parte do problema começará a ser resolvi-

do se o cidadão for compelido pela lei e punido, 

caso não queira se enquadrar nos parâmetros le-

gais. Pensando no meio ambiente, que o esgoto 

não tratado acaba degradando, ele contribuiu pa-

ra o Projeto de Lei 7915/2010, em tramitação no 

Congresso Nacional, que, a partir de uma propos-

ta elaborada pelo desembargador aposentado da 

Justiça Federal Vladmir Passos de Freitas e proto-

colada pelo deputado federal Cleber Verde (PRB/

MA),  determina uma punição para más condutas 

envolvendo recursos hídricos e saneamento. “Por-

que, se o cidadão não sentir que aquela atitude 

terá um ônus, dificilmente ele vai mudar de com-

portamento”, observa.

O promotor lembra que, de acordo com pes-

quisa das Nações Unidas de 2014, 2,5 bilhões de 

pessoas em todo o planeta não têm acesso ao sa-

neamento. A sociedade precisa enfrentar a ques-

tão, valorizando cada centavo investido no setor. 

“É fundamental que, ao lado dos crimes em geral, 

o legislador tipifique condutas que são cada vez 

mais peculiares.”

Coral Viegas explica que a Lei dos Crimes Am-

bientais permite a punição de alguns agentes que 

abusam da água, mas é insuficiente para abranger 

outras condutas que prejudicam a sociedade. “Por 

isso, este projeto inovador, que colocará à disposi-

ção dos membros do Ministério Público instrumen-

tos de combate à crise hídrica que assola a huma-

nidade e se intensifica em escala geométrica.” 

Reportagem

Coral Viegas, uma das maiores referências em recursos 
hídricos no Brasil
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Segundo o texto do projeto de lei, passam a ser 

ilícitos penais: perfurar poços sem licença ambien-

tal; extrair água de poços sem outorga; lançar 

efluentes líquidos sem tratamento em mananciais; 

deixar de tamponar poços quando esgotada a au-

torização para sua exploração; deixar o proprietário 

de imóvel urbano de se conectar às redes de abas-

tecimento de água e de esgoto sanitário postas à 

sua disposição; adotar o agente público providên-

cia contrária à deliberação do Comitê de Bacia ou 

do Conselho de Recursos Hídricos. As penas variam 

de detenção mínima de seis meses até reclusão de 

cinco anos e multa. “Não podemos esquecer que 

lançar o esgoto de forma irregular, tendo a opção 

de uma rede para o tratamento, é um grave crime 

contra o meio ambiente. A cidadania engloba ati-

tudes responsáveis”, adverte o promotor do Minis-

tério Público do Rio Grande do Sul.

Na opinião do diretor da Agência Nacional de 

Águas (ANA), Ney Maranhão, ao se esquivar da in-

terligação na rede de esgoto, o cidadão não está 

tendo uma atitude inteligente. Para ele, os erros no 

saneamento têm um custo bem maior do que o da 

tarifa para o serviço, porque o lançamento de es-

gotos em valas e efluentes subterrâneos que con-

taminam o lençol freático podem retornar sob a 

forma de doenças hídricas que são causas de óbi-

tos, além da evidente perda de qualidade de vida. 

“É preciso considerar também o aspecto social que, 

ao negar pagar a sua parte naquele serviço de esgo-

to, o cidadão estará sobrecarregando os seus vizi-

nhos, aqueles que pagam. E aí é uma conta mate-

mática simples: o custo daquele empreendimento é 

rateado entre todos. Então, o usuário não faz apenas 

um mal para si, mas também prejudica a sociedade, 

o grupo social onde ele vive”, ressalta Maranhão.

Para o diretor da ANA, é preciso entender tam-

bém que grande parte do problema não se dá ape-

nas pelo receio de pagar uma conta mais alta, mas 

em grande medida pela falta de informação. “O ci-

dadão brasileiro é, por natureza, solidário e com-

preensivo. Se ele for sensibilizado corretamente, vai 

contribuir. Penso que em nosso país temos uma 

publicidade criativa que muitas vezes nos leva a 

consumir coisas que nem estávamos pensando. Por 

que não usar esta criatividade para despertar os ci-

dadãos. Um fator fundamental é o investimento de 

todas as esferas de poder na formação de uma 

consciência social e ambiental.”

Maranhão observa que um aspecto importante 

dos empreendimentos na área de saneamento é o 

controle social. Ele defende a participação da so-

ciedade em todas as etapas porque isto transfere o 

cidadão da posição de cliente para um dos respon-

sáveis também pela obra. “Aí está a verdadeira 

consciência das pessoas que pensam não apenas 

em si, mas no grupo, na comunidade onde estão 

inseridas. Se cada um pensar em si, o que será de 

nós?”, pergunta.

O diretor de Água e Esgotos da Secretaria Na-

cional de Saneamento Ambiental, vinculada ao Mi-

nistério das Cidades, Johnny Ferreira dos Santos, 

por sua vez, aposta que haverá uma melhora do 

cenário de conscientização de potenciais usuários 

das redes a partir da implementação dos planos 

municipais de saneamento, que estão previstos pa-

ra todas as cidades brasileiras.

Segundo Ferreira dos Santos, a tarefa de aper-

feiçoar os investimentos feitos não é responsabili-

dade exclusiva deste ou daquele agente social e, 

sim, uma tarefa de todos os atores envolvidos. 

“Apresentar para a sociedade os benefícios sociais 

e ambientais de um empreendimento sanitário e 

fazer as devidas associações daquela nova realida-

de com a qualidade de vida parece ser o grande 

desafio”, analisa.

O diretor da Secretaria Nacional de Saneamento 

Ambiental observa que, em princípio, o problema de 

não se interligar a redes existentes não está apenas 

localizado em áreas de comunidades pobres ou de 

baixa renda. Ele diz que em Curitiba, capital do estado 

do Paraná, por exemplo, em diversos bairros tidos co-

mo de classe média e média alta, este problema está 

presente. “Não se trata de uma questão financeira, 

portanto, mas de amplo caráter cultural”, avalia ele.

Reportagem

Diretor da Agência Nacional de Águas (ANA), Ney Maranhão
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Ministério Público atua 
para minimizar o problema

Articulação entre o poder público municipal, as 

empresas responsáveis pelo saneamento e a agên-

cia reguladora dos serviços: esta é a fórmula pro-

posta pelo Programa Integrado de Saneamento Bá-

sico e Resíduos Sólidos (Ressanear) do Ministério 

Público do Rio Grande do Sul, que já identificou 

que muitas redes de saneamento implementadas 

no Estado não estão atendendo na sua capacidade 

máxima porque uma parcela dos potenciais benefi-

ciários não está interligada como deveria.

Débora Menegat, promotora de justiça e coor-

denadora do Centro de Apoio Operacional de Defe-

sa do Meio Ambiente, que atua no Ressanear, ex-

plica que desde 2011 a iniciativa do Ministério Pú-

blico gaúcho é buscar a universalização do sanea-

mento como o proposto nas leis federais 

no 1  1.445/2007, que instituiu as diretrizes nacionais 

para o Saneamento Básico, e no 12.305/2010, que 

trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

“Nós estamos propondo uma ação efetiva, 

uma estratégia junto aos municípios que vivem 

este problema, para que se encontrem soluções, 

preferencialmente no âmbito administrativo. A 

multa ou a punição, neste momento, não é o 

foco”, destaca ela.

A promotora de justiça observa que é preciso 

percorrer todo um caminho educacional para se 

chegar a um resultado positivo. “Temos que expli-

car para aquele cidadão que ainda não percebeu a 

importância da obra que está junto a sua residên-

cia o porquê dele precisar desativar a fossa sépti-

ca, qual é o benefício de se ligar à rede, não ape-

nas para ele, mas para comunidade e o meio am-

biente, que é um bem difuso que beneficiará as 

futuras gerações. Isto precisa ser bem trabalhado 

com a população, é o primeiro passo que precisa-

mos dar”, garante.

Debora Menegat diz que o segundo passo no 

sentido de minimizar esta questão é que a socieda-

de possua um bom regramento de regulação do 

serviço quanto à legislação municipal. “As legisla-

ções federais e estaduais já determinam a obriga-

toriedade de ligação do cidadão às redes existen-

tes, mas é preciso ter à mão alguns meios coerciti-

vos. O titular deste serviço de saneamento no âm-

bito do município pode disciplinar, por exemplo, a 

aplicação de multas, assim como o tamponamento 

daquela solução individual que vem sendo utilizada 

e que, provavelmente, está sem qualquer manuten-

ção, promovendo danos ao meio ambiente.”

A promotora de justiça relata também que a 

Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públi-

cos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) está 

Reportagem

O diretor de Água e Esgotos da Secretaria Nacional de 
Saneamento Ambiental, vinculada ao Ministério das 
Cidades, Johnny Ferreira dos Santos
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preocupada com a questão. Nesse sentido, vem 

disciplinando: o usuário interligado ou não à rede 

que passa junto à sua residência deve pagar pelo 

serviço de esgotamento sanitário. “A rede, estando 

ao alcance da residência, o prestador do serviço es-

tá habilitado a efetuar a cobrança na mesma conta 

de fornecimento de água. Este regramento vale pa-

ra todos os municípios do Rio Grande do Sul.”

Com isto, ressalta Debora Menegat, diversas 

ferramentas e dispositivos estarão à disposição dos 

gestores para enfrentar o problema, desde provi-

dências coercitivas administrativas, poder de polí-

cia administrativo, e, em casos mais extremos ain-

da  há a possibilidade de lançar mão de medidas de 

caráter criminal. “Nós, do Ministério Público, en-

tendemos que podemos colaborar no processo to-

do, acompanhando o processo de trabalho, partici-

pando das ações de educação ambiental e opinan-

do nesta relação comunitária. É preciso entender 

que não se trata de uma opção deste ou daquele 

prefeito e, sim, uma obrigatoriedade legal.”

O Ressanear, revela a promotora de justiça, 

atua de forma sistêmica sobre os diversos aspectos 

do saneamento. Ela assinala, por exemplo, que o 

programa se envolve no planejamento de ações ar-

ticuladas com os poderes públicos, como os planos 

municipais de saneamento, na relação com os resí-

duos sólidos e a nova legislação em vigor, especial-

mente preocupado com o passivo ambiental e nas 

formas de combater os impactos no meio ambien-

te, especialmente nos recursos hídricos, e a relação 

disto tudo com as populações.

Aesbe defende subsídio 
direto como incentivo 
de ligação às redes

Além de acumular perdas na receita e de pro-

mover impacto no meio ambiente, a não ligação às 

redes de esgotos existentes promove uma exclusão 

social. E é preciso incentivar a população com sub-

sídios para os que têm dificuldades em pagar a 

conta. A proposta é de Roberto Cavalcanti Tavares, 

presidente da Associação Brasileira das Empresas 

Estaduais de Saneamento (Aesbe).

A Aesbe possui afiliadas que atuam em 4.012 

municípios, atendendo cerca de 73,6% da popula-

ção urbana brasileira em abastecimento de água e 

58,2% com esgotamento sanitário, conforme da-

dos do Sistema Nacional de Informações de Sanea-

mento (SNIS/2013).

Tavares, que também preside a Companhia Per-

nambucana de Saneamento, diz que o problema de 

não interligar a uma rede de esgoto tem relação 

com o déficit histórico do País em investimentos 

no setor. “Nosso país faz e fez grandes investimen-

tos em diversos setores de infraestrutura, mas o 

saneamento foi historicamente negligenciado. Fi-

cou para trás. Por conta disto, as pessoas tiveram 

que buscar soluções individuais ao longo de cinco, 

seis, dez décadas. Que soluções são estas? São fos-

sas ou ligações nas redes de drenagem e, ainda, em 

cidades pequenas, há a opção do afastamento que 

Reportagem

Débora Menegat, promotora de justiça e coordenadora do 
Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente

Presidente da Associação Brasileira das Empresas Estaduais 
de Saneamento (Aesbe), Roberto Cavalcanti Tavares
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foi e é muito usada sem qualquer preocupação 

ambiental. Este cenário é a realidade e, por ser as-

sim por muito tempo, formou uma lógica, uma 

cultura que não se consegue vencer de uma hora 

para outra, mesmo que a solução esteja passando 

em frente à casa do cidadão”, comenta ele.

Tavares explica que é preciso dar um tratamen-

to diferenciado para aquelas pessoas que não po-

dem pagar a tarifa cheia pelo serviço. Segundo ele, 

a Aesbe sugere um subsídio direto nos mesmos 

moldes de um Bolsa Família, Bolsa Educação ou 

Bolsa Gás. Com isto, imagina que a adesão às redes 

seria bem expressiva.

Do ponto de vista legal, o presidente da Aesbe 

defende a obrigatoriedade como está previsto na 

Lei no 11.445/2007. “Mas só funciona se os gover-

nantes assumirem esta responsabilidade. As pre-

feituras precisam também exercer uma fiscaliza-

ção, principalmente nas ligações que se utilizam 

das redes de drenagem.” Ele observa que as redes 

de drenagem são feitas para pegar a água da 

chuva e levar sem tratamento para os mananciais 

hídricos. Na medida em que as prefeituras permi-

tem que sejam feitas estas ligações clandestinas, 

estão abrindo espaço para problemas ambientais, 

com danos para todos. Outro aspecto abordado 

por Tavares é que, ao se lançar esgoto nas redes 

de drenagem, aquela obra vai ter seu período de 

vida reduzido. “As redes de drenagem são feitas 

de concreto, que não resiste aos ácidos gerados 

nas tubulações com esgoto. Em pouco tempo se 

transforma em um prejuízo, pois possivelmente 

precisarão ser reformadas ou mesmo reconstruí-

das”, conclui ele. 

Corsan estima que quase 
um terço dos usuários 
não está ligado

As redes de esgotamento sanitário da Corsan 

atendem a 300 mil domicílios ou economias, em to-

do o Rio Grande do Sul, e quase um terço destes, 

aproximadamente 90 mil domicílios, não está interli-

gado, gerando prejuízos financeiros e ambientais.

De acordo com José Homero Finamor, diretor 

de expansão da Companhia Riograndense de Sane-

amento (Corsan), um dos problemas é que a em-

presa não pode obrigar o cidadão a se interligar. 

Este papel cabe, segundo ele, às prefeituras, que 

precisam fazer um trabalho de fiscalização, educa-

ção, notificação e punição aos que não querem se 

ligar. “Alguns prefeitos acreditam que esta obriga-

ção pode gerar algum desgaste político, algum 

descontentamento das comunidades, e acabam 

não sendo incisivos nesta cobrança”, argumenta.

O diretor da Corsan assinala que, por ser um 

problema de grandes proporções, não apenas no 

Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, já foram 

alterados os contratos do Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC 2) da área de saneamento, 

incluindo cláusulas que obrigam a realização de 

programas socioambientais nas novas obras. 

“Geralmente, 2% do valor total do investimento 

têm esta finalidade, que é informar a população 

sobre o impacto do esgoto sem tratamento no 

meio ambiente.”

Finamor explica que estas ações educacionais 

incluem reuniões comunitárias antes, durante e 

após a conclusão da obra. O trabalho sócio-

ambiental orienta sobre como devem ser feitas as 

ligações e quais ligações estão erradas, como jogar 

o esgoto cloacal nas redes pluviais. “As nossas es-

tações de tratamento em dias de chuva, por exem-

plo, recebem em média cinco vezes mais esgoto do 

que nos dias em não está chovendo. Isto ocorre 

exatamente porque existem estas ligações que não 

deveriam existir e que são fortes causadoras de 

danos ambientais.”

O diretor da Corsan lembra que um dos entra-

ves para que as ligações não ocorram também está 

no fato de que cabe ao morador providenciar a 

obra que o ligará à rede de esgoto. “Passou a rede, 

é feito um ramal de concreto com uma caixa na 

calçada. É a partir dali que o morador ou usário 

precisa fazer chegar a sua conexão. Muitas vezes a 

coisa é misturada tanto no pluvial quanto no 

cloacal, o que gera muitos problemas.”

O universo de economias ou domicílios ligados 

com redes de água ou abastecidos pela Corsan é 

da ordem de 2,5 milhões. As redes de esgoto são 

bem menores, apenas 300 mil. O cálculo do dire-

tor da Corsan é de que pelo menos 90 mil econo-

mias poderiam estar ligadas, pois já têm a rede ao 

alcance de suas residências. Finamor identifica as 

regiões metropolitanas como os centros dos 

maiores problemas. 

Para ele, nas grandes cidades, com grandes 

concentrações populacionais, os problemas se 

amplificam. “Hoje estamos fazendo obras de esgo-

Reportagem
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tamento sanitário em Alvorada e Viamão, por 

exemplo, e o pessoal está reclamando da poluição 

do Arroio Feijó, sendo que as residências naquele 

local em grande quantidade, não estão ligadas às 

redes de esgoto”, conta ele.

A parceria com as prefeituras, relata Finamor, é 

fundamental. Para ele, a presença do Ministério 

Público Estadual como mais um agente indutor po-

derá mobilizar os poderes públicos. “O Programa 

Ressanear do Ministério Público é uma iniciativa 

que ajuda a todos nós e, por ser inovador, vai aju-

dar as empresas de saneamento em questões como 

esta das ligações, especialmente porque atua na 

localidade junto aos gestores municipais.”

ONG quer saber quantas 
pessoas já poderiam 
estar ligadas a redes 
de esgoto

Conforme pesquisa que está sendo desenvol-

vida pela organização não governamental (ONG) 

Trata Brasil, com informações de 47 dos cem 

maiores municípios brasileiros, o que representa 

Reportagem

21,2% de toda a população estimada no País em 

2014, pelo menos 3,5 milhões de pessoas pode-

riam conectar suas casas às redes de esgotos, mas 

não o fazem. 

O estudo considerou que cada economia possui 

3,25 habitantes, que é a taxa de ocupação média 

dos domicílios brasileiros (IBGE). Os cálculos mos-

traram que, em 2014, essas 47 cidades consumi-

ram 193 milhões de m3 de água por mês. Conside-

rando que 80% da água consumida resulta em es-

gotos, teríamos que ter tratado 154 milhões de m3/

mês de esgoto, mas o volume efetivamente tratado 

foi de 113 milhões de m3 de esgoto por mês.

Pelo estudo, 41 milhões de m³/mês de esgoto 

foram lançados no meio ambiente sem tratamento 

nas 47 cidades. Ou seja, o equivalente a 548 pisci-

nas olímpicas por dia, 16.440 piscinas em um mês 

ou 197.285 piscinas olímpicas em um ano.

O estudo estimou que 17,3 milhões de m3/mês 

de esgoto a mais seriam tratados se as moradias 

com redes disponíveis fizessem suas conexões. Sig-

nifica que das 197.285 piscinas olímpicas por ano 

de esgotos sem tratamento, das 47 cidades, 83.253 

seriam evitadas se todas as conexões fossem feitas 

(42% a menos).

Um aspecto investigado pelo Instituto Trata 

Brasil é se os municípios aplicam algum tipo de 

punição aos moradores que, tendo rede de esgoto 
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Reportagem

disponível, não se ligam. Na avaliação foi constata-

do que 36 dos 47 municípios responderam, sendo 

que 15 municípios (42%) não possuem qualquer ti-

po de sanção ao munícipe que não se interliga na 

rede de esgotos, 12 cidades (33%) possuem san-

ções na forma de advertência e/ou multa, quatro 

cidades (11%) possuem sanções e cinco municípios 

(14%) desconhecem ou não sabem informar.

Para Edison Carlos, presidente do Instituto Trata 

Brasil, a carência de investimentos no setor de sa-

neamento se agrava ainda mais se a população 

não usufrui de obras instaladas. “Não há dúvidas 

de que falta empenho dos poderes públicos de le-

varem informação, de cobrarem, de fazerem valer 

os investimentos feitos”, reclama.

Edison Carlos argumenta que, pelo atual ritmo 

de investimentos, a universalização dos serviços de 

tratamento de esgoto, que está prevista para ocor-

rer até 2030, não passará de uma ilusão, perpetu-

ando nosso atraso social.

A metodologia utilizou pesquisa bibliográfica e 

caracterização dos vários tipos de ligações, aplica-

ção de questionários aos prestadores de serviços 

nas cem maiores cidades, informações sobre casos 

de sucesso e boas iniciativas, legislações e outros.

O estudo focou nas ligações factíveis (ver ima-

gem) que é quando o imóvel se situa em área aten-

dida com rede coletora de esgoto, mas não há a li-

gação efetiva (passa rede em frente ao imóvel, mas 

não está ligado).

Sabesp conta com 
ajuda do Ministério 
Público

Para combater o fenômeno da recusa de se li-

gar a redes de esgotos existentes, a Companhia de 

Saneamento do Estado de São Paulo (Sabesp) con-

ta desde junho passado, com a ajuda do Ministério 

Público daquele estado, em uma parceria seme-

lhante à que existe no Rio Grande do Sul.

O presidente da Sabesp, Jerson   Kelman, disse 

que a ajuda do MP é no sentido de encontrar for-

mas que obriguem os consumidores que se recu-

sam a ligar suas residências na rede de esgoto da 

estatal a fazer a conexão.

Segundo Kelman, uma lista com cem clientes 

foi repassada no que ele considera um projeto pi-

loto. “Há uma quantidade enorme de consumido-

res que não se ligam na rede de esgoto porque 

não querem, infringindo a lei”, disse Kelman. Na 

prática, estas pessoas estão “poluindo os corpos 

d’água, causando dano social porque querem ter 

ganho pessoal”. São Paulo vive, desde o ano pas-

sado, uma das mais graves crises de falta de água 

que já vivenciou. Por esta razão, as medidas pro-

tetivas aos recursos hídricos estão ganhando 

maior peso e gravidade.
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Reportagem

Dmae prepara conjunto 
de ações para reduzir 
passivo de ligações 
não realizadas

O grande problema das ligações não realizadas 

pelos usuários às redes de esgotamento sanitário 

vai ser enfrentado com mais força pelo Departa-

mento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de 

Porto Alegre nos próximos meses. O Departamento 

prepara um conjunto de ações que poderão multi-

plicar por dez o resgate de ligações que já deve-

riam ter sido feitas, mas que ficaram para trás no 

chamado passivo ambiental.

Serão realizadas licitações públicas para con-

tratos que tenham como foco o mapeamento e o 

encaminhamento de soluções para realizar ligações 

em áreas críticas da cidade, como a Zona Sul (es-

pecialmente o bairro Ipanema), bacia do Arroio 

Dilúvio e Ponta da Cadeia. “Nós temos uma meta 

de chegar a dez mil novas ligações de passivo até 

2016. Isto é um salto, porque anualmente nossa 

média de ligações é inferior a mil. Seria como se fi-

zéssemos dez anos em um, resgatando com veloci-

dade todo este conjunto de ligações que já deve-

riam existir nas redes instaladas”, informa o dire-

tor-geral do Dmae, Antônio Elisandro de Oliveira. 

O diretor-geral diz que para conseguir atingir a 

meta, além dos contratos decorrentes da licitação, 

concorrem para identificação e mapeamento todos 

os recursos internos já disponíveis no Dmae, como 

os sistemas georreferenciados que usam imagens 

de satélite, as ações das equipes de manutenção, 

uma reestruturação do Programa Esgoto Certo e 

também a análise técnica criteriosa dos cadastros 

comercial e técnico. Outro aspecto importante nes-

se contexto é o trabalho que vem sendo desenvol-

vido pelo Dmae nas áreas de educação ambiental, 

comunicação e trabalho técnico social junto às co-

munidades atendidas com água e esgoto. Nas áre-

as beneficiadas, são realizadas visitas, palestras e 

cursos visando a esclarecer sobre a importância do 

uso adequado das redes de água e esgoto para ga-

rantir a qualidade ambiental.

Porto Alegre ampliou para mais de 4,8 mil li-

tros por segundo sua capacidade de tratamento 

de esgotos, com o Projeto Integrado Socioam-

biental (Pisa). A última obra do Pisa, a Estação de 

Bombeamento de Esgotos (EBE) da Restinga ago-

ra está em fase de testes operacionais e em no-

vembro deverá entrar em pleno funcionamento.

Assim, fica ainda mais evidente a necessidade 

de incluir no sistema os usuários que podem se li-

gar à rede, mas que ainda não o fizeram. De acor-

do com Antônio Elisandro de Oliveira, a nova EBE 

bombeará o esgoto da Restinga, da Ponta Grossa 

e de outras comunidades no entorno do Arroio do 

Salso, que poderão enviar até 1.700 litros de es-

goto por segundo para tratamento.

“Nossa capacidade de tratamento de esgoto 

na cidade é em torno de 80% do esgoto produzi-

do, mas, neste momento, estamos tratando mais 

de 60%. Temos, portanto, capacidade para avan-

çar”, explica ele.

Antônio Elisandro de Oliveira
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O diretor-geral esclarece que Porto Alegre tem 

hoje aproximadamente dois mil quilômetros de 

redes de esgotos (PMSB). E pelo Plano Municipal 

de Saneamento Básico há um cronograma em an-

damento que prevê a universalização da possibili-

dade da coleta de esgoto, abrangendo todas as 

ruas, ampliando a rede em mais dois mil quilôme-

tros. “Para agilizar o processo, o Dmae agora ban-

ca os custo da ligação em todas as redes que está 

construindo. E, tão logo o serviço é ativado, os 

usuários (avisados previamente) passam a pagar 

pelo tratamento de esgoto”, revela ele.

Oliveira explica que em muitas áreas de Porto 

Alegre as redes são mistas, misturam esgoto com 

as tubulações pluviais. Nestes casos a tarifa de es-

gotamento já é cobrada (tarifa 3) e, quando são 

feitas as atualizações para as redes exclusivas de 

esgotos (separador absoluto), o usuário apenas faz 

um ajuste de tarifa. “Nós temos uma preocupação 

constante, que é a de, sempre que possível, espe-

cialmente nos casos de manutenção ou na atuação 

de uma de nossas equipes do programa Esgoto 

Certo, identificar as ligações que estão erradas e 

propor a correção para os nossos usuários. Porque 

muitos dos usuários que contam com redes exclu-

sivas para esgoto ainda fazem a ligação na tubula-

ção pluvial, o que acaba levando o esgoto direto 

para o Guaíba”, conclui o diretor-geral.

Maurício Reis Nothen, assessor da diretoria do 

Dmae, conta que o Departamento vem fazendo es-

forço para unificar as ligações de esgotos e tentar 

trazer para o sistema o maior número possível de 

unidades habitacionais. Nos casos onde a rede ain-

da não existe, mas em que o esgoto é lançado em 

uma rede pluvial, a preocupação do Departamento 

é de que este esgoto tenha passado pelo menos 

por uma fossa séptica com filtro, e que este filtro 

tenha uma manutenção adequada. “Especialmente 

para que o impacto no meio ambiente seja o me-

nor possível”, completa.

Reis Nothen conta que uma das etapas do pro-

cesso interno que está coordenando no Dmae pre-

vê o mapeamento de todas as bacias da cidade on-

de existe um passivo de ligações não realizadas. 

“Estamos projetando também, nestes locais, um 

forte trabalho de comunicação para que as pessoas 

entendam o que estamos propondo. Também in-

formaremos para a população atingida a questão 

da legislação, da ligação compulsória, da penalida-

de, enfim, de todos os aspectos envolvidos, como 

os efeitos negativos ao meio ambiente. Isto tudo 

está sendo organizado pelo escritório de projetos 

que está em implementação no sistema de gestão."

No âmbito do município de Porto Alegre, a Lei 

Municipal Complementar 170/87 explicita que a 

responsabilidade de ligação à rede de esgoto é do 

consumidor do serviço. Do ponto de vista legal, o 

Dmae tem instrumentos para obrigar o usuário. 

Reis Nothen conta que, na maioria dos casos, a no-

tificação costuma resolver a questão, mas que seria 

melhor se houvesse uma forma mais clara de expli-

car ao cidadão, definindo inclusive as penalidades 

a que estão sujeitos.

Estamos 
mapeando todas 

as bacias 
hidrográficas 

de Porto Alegre 
onde existe um 

passivo de 
ligações

Maurício Reis Nothen
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Começa a trabalhar o Conselho 
Municipal de Saneamento 
Básico de Porto Alegre
Por Charles Soveral
Jornalista

M
ar

ia
 d

e 
Lo

ur
de

s 
W

ol
ff



novembro 2015    n°- 37   31

O dia 11 de setembro de 2015 é uma data a ser 

lembrada por todos as pessoas que se preocupam 

com o saneamento básico na cidade de Porto Ale-

gre. É que neste dia foi instalado o Conselho Muni-

cipal de Saneamento Básico (CMSB), órgão colegia-

do que passa a ter a função de controle social com 

caráter consultivo na formulação da política de sa-

neamento da capital gaúcha.

A primeira reunião do conselho ocorreu na sede 

do Dmae e, de imediato, os representantes da ad-

ministração pública e da sociedade civil trataram, 

em um primeiro momento, do regimento interno 

do Conselho, para definir as formalidades das reu-

niões, formas de votação e periodicidade dos en-

contros ordinários, bem como os procedimentos 

para as convocações emergenciais.

Superada esta questão, o foco dos conselheiros 

voltou-se totalmente para o primeiro desafio, que 

é a redação da proposta de um Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) para a cidade de Porto 

Alegre. De acordo com o Decreto do Governo Fede-

ral de nº- 8211, de 21 de março de 2014, esse plano 

precisa ser elaborado pelos municípios até de 31 de 

dezembro de 2015, sob pena de não poderem plei-

tear recursos federais para investimentos no setor.

Preocupada em atender a nova legislação, a 

Prefeitura de Porto Alegre viu ser aprovada pela 

Câmara de Vereadores a Lei Complementar nº- 749, 

de 30 de dezembro do ano passado, que criou o 

Conselho Municipal de Saneamento Básico de Por-

to Alegre (CMSB) para acompanhar a política para 

o setor que foi traçada na Lei Federal nº- 11.445/ 

2007 (Lei Nacional do Saneamento) e complemen-

tada pelo Decreto Federal nº- 7.217/2010. “Sem dú-

vida é um ganho extraordinário para a cidade. O 

Conselho vai atuar de forma direta, orientando a 

política pública de saneamento de Porto Alegre. 

Além disso, dada à sua composição, trata-se de um 

órgão colegiado de ampla representação da socie-

dade, o que o torna muito efetivo. O controle social 

das políticas de saneamento trazem para o âmbito 

da gestão pública a experiência, o conhecimento e 

as necessidades apontadas por toda a sociedade”, 

explica Antônio Elisandro de Oliveira, diretor-geral 

do Dmae e primeiro presidente do Conselho.

Para o engenheiro Raul da Veiga Lima, represen-

tante da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do 

Sul no CMSB, o saneamento começa a ser visto e 

analisado com sua complexidade a partir da existên-

cia de um órgão colegiado que traz para a constru-

ção de políticas públicas as informações das princi-

pais áreas, como água, esgoto, resíduos sólidos e 

meio ambiente. “Isto é pelo menos o que se preten-

de. Vai gerar uma legislação viva na cidade, assim 

como ocorre com o Plano Diretor, que vai se modifi-

cando à medida em que as transformações ocorrem 

em Porto Alegre. Esta característica faz do Conselho 

uma estrutura capaz de avaliar e analisar de forma 

contínua e permanente os desafios para o sanea-

mento básico”, observa Veiga Lima.
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O representante da Sociedade de Engenharia 

do Rio Grande do Sul assinala ainda que um dos 

aspectos importantes do CMSB é ser constituído 

de forma igualitária por representantes da admi-

nistração municipal e da sociedade civil. “Com 

apoio de especialistas, a partir dos técnicos e das 

informações fornecidas pela Prefeitura de Porto 

Alegre, a sociedade poderá ajudar nas decisões 

sobre o saneamento. A visão técnica é importan-

te, mas a sociedade traz a visão macro, aquele 

sentimento das necessidades da população. A 

combinação destes fatores é algo que vamos co-

meçar a experimentar nas reuniões do CMSB e 

que vai pautar as ações do Município. Agora nos-

sa meta é dar uma redação para este Plano Muni-

cipal, seguindo as diretrizes da nova legislação”, 

diz o engenheiro.

Para Paulo Robinson da Silva Samuel, enge-

nheiro representante do Comitê de Bacias do Rio 

Gravataí o CMSB, a ampla representação permite 

o debate não apenas dos aspectos técnicos, mas 

também do contexto social. “Toda a política de 

saneamento deve considerar a realidade das ba-

cias hidrográficas. Traçar a partir delas as linhas 

de ação que considerem sempre o serviço à popu-

lação e o impacto ambiental. O resultado efetivo 

se dá somente com a combinação destes elemen-

tos, para que se tenha uma política pública efi-

caz”, ressalta ele.

Pelo regimento interno, o mandato dos mem-

bros efetivos, e respectivos suplentes, terá a dura-

ção de dois anos, sendo permitida uma recondução 

por igual período. O CMSB irá se reunir ordinaria-

mente uma vez a cada dois meses e, extraordina-

riamente, quando convocado por seu presidente, 

ou com solicitação de pelo menos um terço de 

seus membros efetivos. 

A presidência do CMSB, neste momento, é exer-

cida pelo representante do Dmae, indicado pelo 

Executivo Municipal. O controle social será exerci-

do pelo Conselho por meio do recebimento siste-

mático de relatórios de execução do PMSB, bem 

como dos planos diretores de cada área envolvida.

O prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, 

lembra que a capital sempre se destacou no ce-

nário nacional e internacional pela atuação no 

saneamento público. A cidade, reforça o prefeito, 

está dando um passo importante na consolida-

ção de uma política reconhecida como eficiente 

e que tem conduzido até o momento um dos 

melhores desempenhos em saneamento público 

do Brasil. “Nossos serviços e soluções de políti-

cas públicas para o setor são reconhecidos e até 

copiados por outras cidades brasileiras. O Conse-

lho Municipal será mais um agente de caráter 

absolutamente democrático, porque é amplo, re-

presentativo e vai colaborar no desenvolvimento 

desta importante área do serviço público muni-

cipal. Assim, estamos nos preparando para os 

desafios futuros, que são cada vez mais comple-

xos e exigem agilidade, inteligência, planejamen-

to e eficiência”, conclui Fortunati.
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Representantes de instituições no Conselho Municipal de Saneamento Básico
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PELO PODER PÚBLICO

EXECUTIVO

Titular: Antônio Elisandro de Oliveira

Suplente: Cezar Busatto

DEPARTAMENTO MUNICIPAL 
DE ÁGUA E ESGOTOS (DMAE) 

Titular: Ronaldo Napoleão

Suplente: Evandro Colares

 

DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS (DEP)

Titular: Tarso Boelter

Suplente: Augusto Damiani

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 
(DMLU)

Titular: Eduardo Fleck 

Suplente: Geraldo Antônio Reichert 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS)

Titular: Rogério Antônio da Costa Ballestrin

Suplente: Alex Elias Lamas

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (SMAM)

Titular: Juliano Cardoso Lapolli

Suplente: Glauber Zettler Pinheiro

 

PROCON MUNICIPAL

Titular: Cauê Vieira

Suplente: Roberval de Barros

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO (SMURB) 

Titular: Simone Madeira

Suplente: João Macedo Osório 

PELA SOCIEDADE CIVIL 

CONSELHO DELIBERATIVO DO DMAE

Titular: Raul Veiga

Suplente: Ivânio Bernardon

 

CONSELHO DELIBERATIVO DO DMLU

Titular: Karin Potter

1º- Suplente: Cesar Nicolla

2º- Suplente: Roberto Barbosa

 

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E AMBIENTAL (CMDUA)

Titular: Fabiana Silva Figueiró

Suplente: Jorge Larrê Lopes

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO LAGO GUAÍBA

Titular: Manoel Salvaterra 

Suplente: Paulo Germano

 

CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA 
DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR (CONDECON)

Titular: Cláudio Pires Ferreira

Suplente: Simone Camargo

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (COMAM)

Titular: Juliano Cardoso Lapolli

Suplente: Rogério Peña de Lima

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GRAVATAÍ

Titular: Paulo Robinson da Silva Samuel

Suplente: Carlos Atílio Todeschini

CONSELHO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Aguardando a indicação dos representantes

INTITUIÇÕES INTEGRANTES NO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
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ETE São João/Navegantes: modernização 
e reformas no caminho da ISO 14.001
Por Charles Soveral
Jornalista
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A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) São 

João/Navegantes de Porto Alegre, responsável por 

13% do esgoto tratado na capital gaúcha, atende a 

uma população estimada em 184.800 habitantes, 

que corresponde a 13,11% da população de Porto 

Alegre em 2010*. A ETE está passando por um pro-

cesso de modernização e reformas para que os esgo-

tos tratados atendam a padrões mais rígidos de qua-

lidade ao serem lançados de volta no Lago Guaíba. 

Ocupando uma área de 7,5 hectares, a ETE é 

responsável pelo tratamento dos esgotos da Re-

gião Noroeste de Porto Alegre, formada pelos bair-

ros Humaitá, Vila Farrapos, São João, Navegantes, 

Marcílio Dias, São Geraldo, Higienópolis, Santa Ma-

ria Goretti, Jardim São Pedro, Jardim Floresta, Pas-

so d'Areia, Auxiliadora, Mont’ Serrat, Boa Vista, Três 

Figueiras e Chácara das Pedras. Abrange ainda, 

parcialmente, áreas dos bairros Anchieta, Cristo 

Redentor, Vila Ipiranga, Vila Jardim, Bom Jesus, 

Bela Vista, Moinhos de Vento e Floresta.

O Dmae trabalha com a proposta de reduzir 

progressivamente o impacto de suas ações no 

ambiente. “Com este propósito definido, o Depar-

tamento passou a mapear as áreas onde investi-

mentos deveriam ser feitos dentro de uma série 

de requisitos reconhecidos como padrões para se 

alcançar os resultados desejados. A certificação 

ambiental, decorrente deste processo de melhoria, 

exige que as etapas sejam cumpridas rigorosa-

mente. Para este trabalho foi escolhida a ETE São 

João/Navegantes como projeto inicial do processo 

de certificação ambiental. “Quando o trabalho es-

tiver concluído, teremos um modelo para ser re-

plicado para outras áreas do Departamento”, ex-

plica Adriano Madeira, consultor interno da quali-

dade do Dmae.

Adriano lembra que o Dmae já possui certifica-

ção ISO 9001 e que isto também foi resultado de um 

longo trabalho de aperfeiçoamento dos processos 

internos. Agora, segundo ele, trata-se de um avanço 

no sentido de melhorar as condições da operação e 

demais atividades do Departamento, reduzindo os 

impactos ambientais negativos, estando o Dmae ali-

nhado à sua Missão, Visão e Valores.

A bióloga Mariusa Cristiana Reuter Colombo, da 

Coordenação de Tratamento de Esgoto Norte e da 

Gestão Ambiental e Tratamento de Esgoto, concor-

da com Madeira e explica que o Dmae investe por 

ser um princípio, uma filosofia do Departamento 

oferecer o serviço de tratamento de esgoto com o 

menor impacto possível. Ao lembrar que ela atua 

no controle de vazamentos, perdas e eventuais de-
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Integrantes do grupo de trabalho para implementar a ISO 14.001

*Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico de Porto Alegre.
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ficiências da operação, Mariusa explica que a certi-

ficação, quando vier, será o resultado de um longo 

processo que terá como principal beneficiado o 

meio ambiente. “O Dmae faz este investimento 

preocupado em reduzir, em minimizar o impacto 

ambiental. O ganho é social e não apenas do De-

partamento. Para nós, que vivemos diariamente em 

torno do tratamento de esgoto, os ganhos ambien-

tais de um processo de qualidade envolvem muitos 

aspectos que atingem o ambiente, antes mesmo do 

esgoto ser lançado no Guaíba. Creio que estas pre-

ocupações estão todas sendo muito bem trabalha-

das na modernização de estruturas e equipamen-

tos que está sendo proposta”, observa a bióloga.

Rafael Newton Zaneti e Moema Felske Leuck, 

ambos da Gerência de Projetos e Obras, atuam na 

área de Projetos do Dmae e destacam o que está 

sendo feito na ETE São João/Navegantes. Os servi-

dores assinalam que o primeiro passo foi a identi-

ficação de tudo que precisa ser reformado para 

depois ser feita a ampliado da ETE, desde a parte 

de obras de alvenaria até a aquisição de novos 

equipamentos que possam substituir os atuais em 

qualidade e eficiência (ver quadro com as princi-

pais mudanças estruturais). “Após o diagnóstico 

de uma consultoria externa e especializada, ini-

ciamos as fases de projetos e obras, para a ade-

quação da ETE às exigências da Certificação”, con-

tam eles.

Zaneti, lembra que, da lista de ajustes identifi-

cados pela consultoria encarregada de apontar as 

correções e obras necessárias na ETE São João/

Navegantes, cerca de 80% estão em fase de execu-

ção ou já licitadas e contratadas. A preocupação 

maior recai sobre os 20% restantes que, além de 

representarem o maior valor do investimento, so-

mente poderão ser feitos com a ampliação da ca-

pacidade de tratamento da ETE. “Hoje a ETE faz o 

tratamento secundário, que é a redução da carga 

orgânica. Nossa intenção é chegar ao tratamento 

terciário e à desinfecção. Isto representará um 

grande salto de qualidade do tratamento nesta Es-

tação. O esgoto lançado no Guaíba atende aos pa-

drões de emissão. O que pretendemos é melhorar o 

tratamento através da remoção dos nutrientes 

nitrogênio e fósforo. É importante ambientalmente 

que se faça a sua remoção antes que ele retorne ao 

Guaíba”, diz Zaneti.

A remoção de nutrientes inibe a proliferação de 

algas, como as cianofíceas, que conferem odor e 

gosto desagradáveis à água e são responsáveis pe-

lo fenômeno de eutrofização dos lagos. “Esta é 

uma das ações de caráter ambiental que, se imple-

mentadas, ajudarão na certificação ambiental pela 

ISO 14001 e trarão ganho para a cidade e para o 

Dmae como um todo”, informa Moema.

Zaneti aponta que entre outros ganhos am-

bientais neste processo de modernização da ETE 

São João/Navegantes estão fatores como o apro-

veitamento  do lodo biológico gerado no processo 

para a produção de biogás a partir de digestores 

anaeróbios. “Vamos aproveitar este gás metano pa-

ra geração de energia. A energia, sabemos, tem um 

custo muito alto na composição de valores ou cus-

tos operacionais, além de conseguirmos ganhos 

ambientais evidentes com a medida. Este tipo de 

ETAPAS DO TRATAMENTO DE ESGOTO

O tratamento preliminar: separa os sólidos grosseiros dos esgotos afluentes à ETE, como galhos, plásticos, rolhas, cabelo, 
e outros, através de grades e peneiras.

Tratamento primário: onde a parcela dos sólidos em suspensão é removida por sedimentação nos decantadores primários.

Tratamento secundário: consiste num processo biológico, do tipo lodo ativado ou do tipo filtro biológico, onde a matéria 
orgânica (carga poluente) é consumida/degradada por microrganismos (biomassa) nos chamados reatores biológicos. 
Aqui se forma o lodo biológico (biomassa).

Tratamento terciário e desinfecção: a remoção de determinados nutrientes, como o nitrogênio e o fósforo, que podem 
potencializar, isoladamente e/ou em conjunto, a eutrofização das águas receptoras, é feito através da recirculação do 
efluente e da alteração dos processos biológicos, ou através de produtos químicos floculantes. Antes do lançamento final 
no corpo receptor, é necessário proceder à desinfecção das águas residuais tratadas para a remoção dos organismos 
patogênicos através de produtos químicos ou por luz ultravioleta.

Remoção de nutrientes: águas residuárias podem conter altos níveis de nutrientes, como nitrogênio e fósforo. Esta 
emissão pode levar ao acúmulo de nutrientes, fenômeno chamado de eutrofização, que estimula, como um adubo, 
o crescimento excessivo de algas e cianobactérias (algas azuis).

Desinfecção: das águas residuais tratadas objetiva a remoção dos organismos patogênicos.
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Revisão do procedimento para gerenciamento de resíduos químicos e definição do procedimento para identificação 
e avaliação de aspectos e impactos ambientais

Conscientização das comunidades vizinhas à ETE São João/Navegantes para o correto descarte de resíduos

Acompanhamento de indicadores de consumo de água e energia elétrica

Controle de  odores e ruídos gerados pela estação

Monitoramento dos equipamentos de ar condicionado 

Revisão do plano de manutenção de equipamentos e autofiscalização da manutenção da frota interna, controle de 
veículos terceirizados e sensibilização dos funcionários que possuem veículos particulares.

Treinamentos sobre 5S’s e ISO 14001

Identificação de alternativas para aproveitamento do lodo gerado na estação

Caracterização dos resíduos que retornam para o tratamento de forma a verificar sua compatibilidade com o processo 

Levantamento de redes de entrada de esgoto na estação

Monitoramento do lençol freático

Encaminhamento do Plano de Prevenção e Combate a Incêndios (PPCI)

Revisão do procedimento em caso de emergências

Realização de benchmarking em empresa com certificação ISO 14001

A norma ISO 14001

A norma ISO 14001 é a ferramenta de gestão mais difundida no mundo, utilizada por mais de 250 mil organizações, em 
167 países. A certificação desta norma ajuda a prevenir, evitar, reduzir ou controlar os impactos ambientais, utilizando 
métodos e sistemas adequados. Uma de suas vantagens é transmitir o compromisso assumido pela organização de forma 
direta para os diferentes públicos e para com a sociedade. Os benefícios econômicos de sua aplicação estão na otimização 
do consumo de energia, de matérias primas e água e pela melhoria dos processos, além de reduzir os riscos legais de 
recebimento de multas.
Em 2012, com a criação de um grupo de trabalho internacional na Organização Internacional de Normalização (ISO), 
formado por 90 especialistas de 70 países, se iniciou um processo de revisão e melhoria da ISO 14001. 

aproveitamento na ETE São João/Navegantes tem 

maior viabilidade, uma vez que já existem digesto-

res anaeróbios nesta unidade”, observa ele. 

Conforme revela Moema Felske Leuck, no que 

diz respeito ao volume de esgoto tratado, o obje-

tivo estabelecido é aumentar a capacidade de 

tratamento: passar dos atuais 444 litros por se-

gundo para 666 litros por segundo. Ou seja, de 

dois para três módulos de 222 litros por segundo. 

“É importante lembrar que a ampliação visa a 

atender ao crescimento populacional e à expan-

são da própria cidade de Porto Alegre. Além dis-

so, conforme os objetivos definidos pelo Depar-

tamento, através do Plano Diretor de Esgoto Sa-

nitário, torna-se fundamental que esta ampliação 

ocorra para atender a expansão da rede coletora. 

O que estamos hoje fazendo nada mais é do que 

dar mais qualidade à expansão e minimizar o im-

pacto ambiental com medidas inovadoras que, 

coincidentemente, são premissas para uma certi-

ficação ambiental”, conclui ela.

Para adequar a infraestrutura da ETE São João/ 

Navegantes e implantar a ISO 14001 serão necessá-

rias melhorias nos seguintes processos: Tratamento 

Preliminar, Tanques de Aeração, Decantadores, Eleva-

tória de Lodo Adensado, Biodigestores, Decantadores 

Secundários (digestores), Unidade de Desidratação, 

Sistema de Queima de Gás e na saída do efluente.

Segundo Adriano, outras ações estão sendo con-

duzidas paralelamente à ampliação e reforma da ETE 

São João/Navegantes. Dentre as ações, estão a elabo-

ração de documentos, capacitação e conscientização 

das pessoas envolvidas, conforme apresentado na ta-

bela desta matéria. Para tanto foi criado um grupo de 

trabalho que envolve a Equipe da Qualidade, Gerência 

de Gestão Ambiental e Tratamento de Esgoto, Direto-

ria de Tratamento e Meio Ambiente, Assessoria Co-

munitária e Equipe de Educação Ambiental.
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A crise hídrica do Sudeste chamou a 

atenção para um problema que há tempos 

já fazia parte da realidade brasileira, em es-

pecial no Nordeste. Em função do recente 

impacto econômico gerado por esse proces-

so, o debate do saneamento foi fortemente 

evidenciado. Com ele, o interesse comum 

dos municípios das regiões metropolitanas.

É bem verdade que estamos falando de 

uma preocupação crescente e bastante sen-

sível hoje em relação à disponibilidade de 

água, especialmente nos maiores centros 

urbanos. Na maioria dos casos, esquecemos 

que a quantidade e a qualidade desse néc-

tar tão essencial à vida possui relações ínti-

mas e depende das condições e da atenção 

que damos ao esgoto, ao lixo e à drenagem.

Em Porto Alegre, com a nova condição em 

termos de tratamento de esgoto, ampliada 

significativamente após a execução das obras 

do Projeto Integrado Socioambiental (Pisa), ti-

vemos nossa capacidade de tratamento eleva-

da para 80%. Com diversos esforços empreen-

didos, como a execução, entroncamento e in-

terligação de novas redes de coleta de esgoto 

sanitário por meio do Programa Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB), bem como aten-

ção especial e foco concentrado nas ligações 

prediais às redes de esgoto, estamos hoje nos 

aproximando de 60% de tratamento do esgo-

to produzido em Porto Alegre.

Todo porto-alegrense sonha com o re-

torno da balneabilidade da praia de Ipane-

ma, uma foz mais incolor no Arroio Dilúvio 

e um pôr do sol mais agradável no Gasôme-

tro, a partir de um Guaíba mais limpo e com 

menos odores. Isto, para mencionar os pon-

tos mais simbólicos da nossa cidade, além 

de todos os arroios e canais que compõem 

O desafio do Saneamento 
nas regiões metropolitanas

nossas diversas bacias e microbacias, que 

também queremos reabilitar.

Atuamos e nos relacionamos publica-

mente nos limites do município, que é defi-

nido por lei. Mas vivemos numa grande me-

trópole, ou região metropolitana, definida 

espontaneamente pelas pessoas, em boa 

parte por meio de ocupações desordenadas. 

Portanto, para melhorarmos efetivamente a 

qualidade das águas do Dilúvio, depende-

mos de ações combinadas com Viamão, as-

sim como precisamos atuar sintonizados 

com Gravataí, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, 

Vale dos Sinos e assim por diante, para me-

lhorarmos nosso lago.

Já existe um entendimento consolidado 

de que serviços como o saneamento são de 

interesse comum entre os municípios (que 

são os titulares) nas regiões metropolitanas, 

bem como de que é preciso buscar parcerias 

com o Estado neste sentido. Por isso, esta-

mos avançando no diálogo entre os diver-

sos atores do saneamento na Região Metro-

politana de Porto Alegre, sejam eles munici-

pais ou estaduais, para que possamos defi-

nir novos arranjos institucionais. Há que se 

tratar da criação de estruturas de gover-

nança, na linha do que preconiza o recente 

Estatuto da Metrópole, que possam plane-

jar, regular e fiscalizar os serviços e as obras 

de saneamento sob o interesse e a perspec-

tiva da região metropolitana e de forma 

adequada à realidade dos municípios.

A atuação proativa dos municípios é 

fundamental para a melhoria significativa 

dos serviços de saneamento, no entanto es-

ta atuação pode e deve ser potencializada 

pela atuação conjunta, especialmente nas 

regiões metropolitanas.
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Nesta edição da ECOS Técnica, o Departamento Municipal de Água 

e Esgoto (Dmae) apresenta o case "Trabalho social em saneamento: 

uma experiência comunitária", agraciado com o Prêmio Top Cidadania, 

edição 2013, na categoria Empresa, pela Associação de Recursos 

Humanos do Estado do Rio Grande do Sul (ABRH/RS) e com o Prêmio 

Ser Humano Oswaldo Checchia 2014, da ABRH Nacional, na Modalida-

de de Desenvolvimento Sustentável e Categoria Organização Cidadã.

Com o objetivo de fomentar a participação e a organização comu-

nitária por intermédio de ações socioambientais, foi desenvolvido um 

projeto-piloto de Trabalho Técnico Social no Sistema de Abasteci-

mento Sarandi. Proporcionar acesso e utilização adequada de instala-

ções e sistemas de saneamento às comunidades promove a qualidade 

de vida e a construção da cidadania. É o que se verifica na análise do 

trabalho apresentado.

Os resultados alcançados com esse projeto entre os anos de 2010 e 

2012 fizeram com que o Departamento fosse reconhecido nacional-

mente em 2014 como um dos cinco melhores cases do Prêmio Ser 

Humano Oswaldo Checchia, com a divulgação da sinopse do trabalho 

na edição Pessoas de ValorRH no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 

25 de setembro de 2014.
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Trabalho social em saneamento: 
uma experiência comunitária

Patrícia Tompsen Bandel, assistente social graduada pela Ulbra-RS, com especialização 
em Administração Hospitalar e Ciências da Saúde pela PUC-RS, funcionária pública do 

Departamento Municipal de Água e Esgotos no município de Porto Alegre-RS, realizou o 
curso Trabalho Social em Programas e Projetos de Habitação de Interesse Social 

da Secretaria Nacional de Habitação - Ministério das Cidades – Brasil.

Resumo

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), para implantar a Gestão em Saneamento, tem por 

objetivo a universalização, promoção da saúde, qualidade de vida e promoção da sustentabilidade dos ser-

viços. Desenvolvemos um projeto-piloto de Trabalho Técnico Social com equipe multidisciplinar no siste-

ma de esgotamento sanitário Sarandi, em Porto Alegre, entre os anos de 2010 e 2012. Foi percebido que 

não havia participação das pessoas nas obras de esgotamento sanitário. Com isto, o poder público fazia 

redes, mas as pessoas não realizavam as ligações domiciliares, e quando o faziam, descartavam lixo nela. 

O objetivo é mostrar que o trabalho técnico social pode auxiliar na resolução de problemas em conjunto 

com a comunidade. A metodologia utilizada foi de fomentar a participação social, mobilização social, or-

ganização comunitária, educação sanitária, ambiental e controle social. Utilizamos um conjunto de instru-

mentos concomitantes, qualitativos e quantitativos, com qual pudéssemos informar, esclarecer, ensinar, 

apreender, fiscalizar, controlar, planejar, discutir, brincar, passear e conhecer. Neste enfoque, os benefícios 

oriundos das atitudes e mudanças de comportamento permitiram o desenvolvimento de competências: 

análise, decisão, planejamento e pesquisa, ou seja, o que os atores sociais precisam para o pleno exercício 

da cidadania para que consigamos a sustentabilidade dos empreendimentos locais.

Palavras-chave: saneamento, participação, educação, socioambiental.

Introdução

O Departamento Municipal de Água e Esgotos 

(Dmae) é a autarquia pública do município de Porto 

Alegre responsável pela captação, tratamento e dis-

tribuição de água e, também, pela coleta e trata-

mento do esgoto cloacal da cidade. O Dmae, para 

implantar a Gestão em Saneamento, tem por objeti-

vos a universalização, promoção da saúde e quali-

dade de vida, promoção da sustentabilidade am-

biental, melhoria da gestão, da qualidade e susten-

tabilidade dos serviços com a educação ambiental, 

inclusão social, participação e controle social.

Este TTS (Trabalho Técnico Social) tem por ob-

jetivo fomentar a participação e a organização 

comunitária por intermédio de ações socioam-
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bientais, proporcionando acesso e utilização ade-

quada de instalações e sistemas de saneamento, 

desta forma propiciando qualidade de vida e 

construção da cidadania. É caracterizado como 

projeto-piloto, possibilitou a construção de me-

todologia de desenvolvimento comunitário com 

as obras de esgotamento sanitário do SES Saran-

di 1ª- fase (Vila Asa Branca, Vila Ipê São Borja, Vila 

Elisabete, Vila Nova Santa Rosa e Vila Nova Brasí-

lia) – Zona Norte da Capital, entre os anos de 

2010 e 2012. Este trabalho demonstra que a in-

tervenção do trabalho técnico social em conjunto 

com a execução das obras traz melhoria na vida 

das pessoas. Luckesi diz: “avaliar é o ato de diag-

nosticar uma experiência, tendo em vista reorien-

tá-la para produzir o melhor resultado possível, 

por isso, não é classificatória nem seletiva, ao 

contrário, é diagnóstica e inclusiva”.

O Dmae esforça-se em fazer, através do Traba-

lho Técnico Social, com que o saneamento básico 

seja uma travessia para o acesso às outras políti-

cas públicas, municipais, estaduais e até mesmo 

federais. “Quando o trabalho educacional não é 

feito, pode acontecer, como já aconteceu, de o Es-

tado construir uma rede de esgotos, por exemplo, 

e a população não se conectar a essa rede por en-

tender que isso representa mais custo do que ga-

nho com qualidade de vida. A legislação acabou 

por refletir a demanda que a sociedade estabele-

ceu sobre o tema, e hoje não há espaço para em-

preendimentos que não mantenham esse diálogo 

com a sociedade”, completa Lucia Anello.

Metodologia

O tópico a ser estudado é o trabalho social em 

conjunto com as obras de esgotamento sanitário 

entre o Dmae e a sociedade civil. O problema é a 

não participação da população nas obras de esgo-

tamento sanitário em Porto Alegre. O objetivo é 

comprovar a hipótese de que o trabalho social au-

xilia na resolução de tal problema em conjunto 

com a comunidade. Conforme Neumann (2004): 

“Comunidade não é feita apenas de casas e ruas, 

mas de pessoas, sua transformação, para que seja 

efetiva e sustentável, deve abranger todos os seus 

aspectos. Não devemos construir infraestrutura 

física de uma comunidade sem também construir 

a infraestrutura social.”

A relevância do estudo na execução do traba-

lho social em esgotamento sanitário está no fato 

de que elas fundamentam práticas e atitudes dos 

atores sociais (poder público e sociedade civil) 

uns em relação aos outros, ao contexto social e 

àquilo que lhes acontece em relação ao meio am-

biente. Diante do desafio, compomos uma equipe 

multidisciplinar de assistentes sociais, biólogo, 

sociólogo, pedagogo, engenheiro, técnico em 

meio ambiente e jornalista, sempre respeitando 

as características próprias das comunidades be-

neficiadas pelas obras.

A metodologia utilizada é através de estraté-

gias de mobilização social, organização comunitá-

ria, educação sanitária e ambiental, ainda de con-

trole social, embasadas pelos instrumentais técni-

co-metodológico, técnico-operativo e ético-políti-

co entre Dmae e a sociedade civil do SES Sarandi 

(Sistema de Esgotamento Sanitário SES Sarandi). 

Utilizamos os próprios equipamentos comunitários 

como espaços privilegiados para o “ensinar e 

aprender”. No desenvolvimento de nossa metodo-

logia utilizamos um conjunto de instrumentos 

concomitantes elencados a seguir, alguns quanti-

tativos e outros qualitativos.

  Reunião com lideranças: busca o engaja-

mento destas lideranças nas ações que estão 

sendo desenvolvidas na sua região, bem co-

mo organizar a participação e efetivação das 

atividades do trabalho social em conjunto 

com os projetos de engenharia em sanea-

mento.

  Diagnóstico social: é uma leitura da realida-

de, início de todo o trabalho social. É dinâmi-

co e participativo, configurando-se num pro-

cesso cumulativo, um movimento contínuo 

de investigação, interpretação e análise da 

realidade socioterritorial e das demandas so-

ciais, que não se encerra na elaboração do 

relatório.

  Reunião com a comunidade: para informar 

sobre etapas e ações que serão realizadas, 

bem como esclarecer sobre a execução das 

obras e trabalho social.
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  Plantão social: acesso direto à população 

para diálogo, informação, transparência, par-

ticipação e controle social.

  Reunião de supervisão técnica: reúne di-

versos profissionais para alinhamento das 

ações entre engenharia e social.

  Reunião com técnicos de outras secreta-
rias: com objetivo de construir parcerias pa-

ra implementar a metodologia transversal 

entre as políticas públicas de inclusão social.

  Palestras técnicas, painéis, seminários: ações 

teórico-expositivas em que o público jovem e 

adulto terá percepção, através de apresentações 

e vídeos, do seu papel como cidadão consciente 

frente às questões ambientais do seu cotidiano.

  Visita domiciliar: instrumento utilizado para 

conhecer a realidade sóciofamiliar. Ocorrem 

na área de abrangência da obra e serve para 

orientar, investigar, informar, levantar dados 

sobre todas as etapas do empreendimento. 

Também serão realizadas para elaboração do 

mapeamento socioambiental.

  Oficinas de participação social e preserva-
ção ambiental: ação dividida em teoria e 

prática. Incentiva a correta postura ambien-

tal, como uso racional da água, separação de 

resíduos sólidos, economia doméstica, desco-

brimento de novas lideranças, administração 

de conflitos, jardinagem, hortas, condições 

nutricionais, reciclagem, prevenção de doen-

ças e outros temas.

  Comissão de Acompanhamento das Obras 
(CAO): formada por moradores, tendo como 

principal objetivo o controle social e o exer-

cício da cidadania. É alternativa para melho-

rar a comunicação entre o poder público e a 

comunidade e a fiscalização contínua das 

obras. Todas as ações e apontamentos dos 

problemas são registrados em relatório espe-

cífico, com fotos e lista de presença, e enca-

minhados para a engenharia se pronunciar.

  Visitas orientadas: são previamente agen-

dadas. Ocorrem em estação de bombeamen-

to e de tratamento de água e esgoto e são 

precedidas de palestra técnica.

  Evento socioambiental: são atividades ar-

tísticas, culturais e de lazer, objetivando a in-

tegração entre a comunidade e o Dmae vi-

sando a estimular a preservação ambiental e 

os cuidados com os equipamentos de esgo-

tamento sanitário.

  Curso para socialização da gestão am-
biental: promove reflexão e aprendizagem 

para a concretização da integralidade das 

ações socioambientais necessárias para mu-

danças comportamentais em educação sa-

nitária e ambiental.

  Elaboração do mapeamento socioambien-
tal: metodologia de investigação sobre uma 

comunidade com o objetivo de reconhecer 

potencialidades e recursos locais, a fim de 

nortear programas de desenvolvimento so-

cial baseado nas práticas de gestão da res-

ponsabilidade social.

  Elaboração de kit básico de folheterias: 
são materiais informativos/educativos, como 

banners, cartazes, cartilhas, folders e outros.

Quando iniciamos o diagnóstico da realidade 

social do SES Sarandi, fizemos quatro perguntas 

para oitenta e sete (87) moradores: se sabiam a di-

ferença do esgoto cloacal para o esgoto pluvial, 

onde – 72% responderam que não sabiam; se sa-

biam para onde vai o seu esgoto – e 59% disseram 

que desconhecem; se já tinham participado de al-

guma atividade de educação ambiental – onde 

74% responderam que não haviam participado; se 

tinham conhecimento sobre os cuidados que deve-

mos ter com as redes de água e esgoto – 72% res-

ponderam que não.

A partir desses dados entendemos que devería-

mos estar sistematicamente dentro das comunida-

des, utilizando todos os instrumentais citados an-

teriormente, e que a comunicação estabelecida en-

tre Dmae e moradores teria que ser transparente. 

A partir daí, o desafio estava lançado. Desenvolve-

mos as estratégias de mobilização social, que são 

processos que devem ter como principal objetivo a 

participação das pessoas para construírem juntas 

o desenvolvimento comunitário. A organização co-

munitária foi construída com os moradores ativos, 

interessados e participativos, questionando e de-

batendo sobre os problemas e desafios para que a 

obra de esgotamento sanitário transformasse suas 
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vidas, reconhecendo e valorizando os recursos de 

forma coletiva. Procuramos compreender educa-

ção sanitária e ambiental crítica e emancipatória 

em seus compromissos com as lutas populares, 

com as instituições públicas e com a transforma-

ção das relações sociais que definem nosso modo 

de ser em relação à natureza. Utilizamos a cultura 

da gestão ambiental participativa. Ainda, o contro-

le social através das comissões de acompanha-

mento das obras, formadas pelos moradores, 

olhando, supervisionando, questionando a forma 

da execução das obras, questionando os próprios 

moradores sobre comportamentos com o meio 

ambiente, sobre a não efetivação das ligações do-

miciliares etc., foi de fato o exercício da cidadania.

Resultados e Discussão

Quando realizamos as atividades averiguamos 

que foram executadas as ligações domiciliares na 

rede de esgoto. Utilizamos instrumento estrutura-

do, com perguntas fechadas.

Nos itens a seguir, aplicamos instrumento de 

avaliação estruturado com perguntas abertas e fe-

chadas e queremos demonstrar que a partir do TTS 

podemos constatar que:

As atividades trouxeram mudanças na sua vida?

Figura 2 – Respostas da questão: as atividades trouxeram 
mudanças na sua vida?

Se sim, explicite-as:

“Passei a cuidar mais do lixo em casa, não quei-

mo, nem jogo no valão”, “Mudanças referentes a 

saúde/segurança, em relação a higiene, limpeza”, 

“A minha casa ficou sem lixo”, “Mudou tudo, até o 

jeito de tratarem a gente”. ”Hoje gosto de ir nas 

reuniões”, “Aprendi muito, estou participando 

mais”. ”Vi que é importante participar”, “Aqui tudo 

mudou. Foi o começo das melhorias gerais”, “Co-

mecei a entender melhor o que é meio ambiente e 

a importância da água e do esgoto”, “Adoro as ati-

vidades e convido os vizinhos”, “Reaproveitar o 

óleo”, “Me sinto mais ativa”, “Agora gosto muito de 

fazer atividades”, “Conscientização dos moradores 

para a conservação da comunidade”.

Comissão de Acompanhamento de Obras: 
esta atividade nos proporcionou construir uma 

relação transparente com a engenharia, onde se 

fez necessário planejar a forma de execução da 

obra e sua fiscalização, informando as pessoas 

quadra por quadra as alterações e impactos que 

aconteceriam num determinado momento. O ín-

dice de satisfação dos moradores com esta ativi-

dade foi de 90%.

Tabela 1 – Evolução das ligações na rede de esgoto

FASE LIGAÇÕES

Conclusão da obra 50%

4 meses pós-obra 88%

24 meses pós-obra 99%

Figura 1 – Evolução das ligações na rede de esgoto

Fa
se

Ligações

0% 50% 100%

 24 meses pós-obra

 4 meses pós-obra

 Conclusão da obra

150%
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Figura 3 – Percepção da satisfação sobre a Comissão de 
Acompanhamento de Obras

Encaminhamento das reclamações: realizáva-

mos relatórios quinzenais referentes às reclama-

ções e questionamentos da comunidade e enviá-

vamos para o engenheiro fiscal pronunciar-se ou 

consertar o que estava sendo apontado. A satisfa-

ção com esta atividade foi de 88%.

Figura 4 – Percepção da satisfação sobre ecaminhamento 
das reclamações

Solução dos problemas: a partir da entrega dos 

relatórios para a engenharia o nível de solução dos 

problemas entre Dmae e comunidade foi de 85%. 

Também, existiam problemas entre os próprios mo-

radores que eram mediados pelas lideranças comu-

nitárias juntamente com o trabalho social.

Figura 5 – Percepção da satisfação sobre solução dos 
problemas

Recomendaria para outras pessoas? Esta ques-

tão é o resultado do trabalho que planejamos e exe-

cutamos de forma multidisciplinar. O princípio deste 

trabalho, que é de longo prazo, nos demonstrou que 

85% dos moradores ficaram satisfeitos e acreditam 

que outras pessoas pudessem participar deste pro-

cesso do aprender e ensinar.

Figura 6 – Respostas para a questão: Recomendaria para 
outras pessoas?

Informe o que mais gostou no TTS: “Gostei de 

todas”, “Para nós tudo que vocês fizeram foi apren-

dizado”, “As reuniões e visitas nas casas”, “Das ofici-

nas de sabão”, “Gostei de tudo que participei”, “Das 

reuniões”, “Visitas orientadas”, “De todos os cursos, 
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tudo foi aproveitado. Reaproveitamento de mate-

riais. Sabão e flor de pet”, “Sacola de caixa de leite e 

almofada”, “Almofada de fuxico”, “Sacola de caixa 

de leite”, “Carteiras de caixa de leite”, “Sabão”, “De 

todas”, “Sabão e vidros”, “Flores de pet”, “Reunião de 

comunidade com dinâmicas”.

Serviços prestados pelo TTS do Dmae: cons-

tatamos que o diálogo, a presença constante, o sa-

ber escutar e as técnicas empregadas nos propor-

cionaram 97%, um alto índice de satisfação na 

execução do TTS.

Figura 7 – Percepção da satisfação sobre Serviços 
prestados pelo TTS do Dmae

Serviços prestados pela Engenharia do Dmae: 

percebemos que há muito para melhorar na exe-

cução das obras, face aos 58% de satisfação com 

a engenharia.

Figura 8 – Perceção da satisfação sobre Serviços 
prestados pela Engenharia do Dmae

Oficinas de participação e preservação am-
biental: estas oficinas são realizadas semanalmente 

com mulheres moradoras destas comunidades. É um 

espaço de interação social, lazer e de reciclar vidas. 

O índice de satisfação com as atividades foi de 73%.

Figura 9 – Percepção da satisfação sobre oficinas de 
participação e preservação ambiental

Utilizamos nas oficinas de participação e pre-

servação ambiental os materiais e quantidades a 

seguir, que não foram para o esgoto e geraram 

melhoria na renda familiar.

Tabela 2 – Quantidades utilizadas de materiais reciclados

MATERIAIS RECICLADOS QUANTIDADES

Garrafas pet 2.670 un

Óleo de cozinha 174 lt

Sacolas plásticas 1.790 un

Caixas de leite (tetrapak) 520 un

Vidros 184 un

Jornais 34 kg

Revistas 24 kg

Caixas de papelão 72 un

Retalhos 20 kg

CD 70 un

Cartões telefônicos 168 un

Tampas de garrafas pet 2.142 un

Participação dos moradores nas Ações de 
Saneamento do Dmae: podemos perceber que es-

te é o caminho. Mobilizar, educar, apreender, orga-
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nizar para mudar o comportamento. Este percen-

tual de 93% entre ótimo e bom, demonstra que 

eles têm a consciência que é importante participar 

para que haja melhoria na sua comunidade.

Figura 10 – Percepção da satisfação sobre participação 
dos moradores nas Ações de Saneamento do Dmae

Ainda, queremos demostrar que através do pro-

jeto planejado, com uma metodologia clara e utili-

zação de vários instrumentos que vão sendo defini-

dos em conjunto com os moradores, podemos atin-

gir um significativo número de pessoas, que são in-

formadas e sensibilizadas sobre as obras de sanea-

mento do Dmae e de seus impactos sociais.

Há várias discussões realizadas entre as empre-

sas de saneamento sobre a não efetividade das li-

gações domiciliares às redes públicas, o descarte 

de resíduos sólidos nas mesmas, a abertura das 

Cacs em dias de chuva, falta de consciência em 

cuidar do bem público que é de uso coletivo. A fal-

ta de espaços que privilegiem a participação entre 

a sociedade civil e o poder público municipal. Tam-

bém, foi preponderante na ação educativa-partici-

pativa junto aos cidadãos, usuários do sistema, se-

ja na formulação, acompanhamento e execução da 

política pública de saneamento municipal, o acesso 

à informação de maneira democrática e cidadã, 

abordando temas como a distribuição, tratamento, 

destino final dos esgotos e a possibilidade de reúso 

da água, além da coleta, destinação adequada, re-

dução de consumo, reutilização e reciclagem de 

resíduos sólidos domésticos.

Podemos constatar que se as pessoas forem in-

formadas, orientadas e puderem participar do pro-

cesso de saneamento, sua postura pode ser diferen-

te. As pessoas participaram do processo metodoló-

gico de forma espontânea, e podemos perceber que 

o Trabalho Técnico Social em conjunto com as obras 

de saneamento pode fazer de maneira organizada 

que a comunidade passe, então, a planejar e execu-

tar as transformações necessárias para melhorar 

sua qualidade de vida em todos os aspectos (econô-

Tabela 3 – Quantidades de instrumentos e participantes

INSTRUMENTAL QUANTIDADES PARTICIPANTES

Reunião com a comunidade 31 900

Reunião com lideranças 34 358

Oficina de participação e preservação ambiental 262 3024

Comissão de acompanhamento às obras 44 125

Curso de multiplicadores ambientais 3 54

Teatro 36 8.445

Palestra técnica 156 1176

Visita orientada 56 1198

Evento socioambiental 14 678

Visita domiciliar 8302 33208 

Plantão social 72 288
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mico, social, ambiental e cultural). Foi claramente 

percebido o componente da mudança de atitudes e 

comportamentos, de maneira proativa em favor de 

melhorias nas condições de saúde, qualidade de vi-

da, habitação, vizinhança com reflexos positivos no 

meio ambiente e entorno.

Com o TTS, conseguimos sensibilizar, compro-

meter e conscientizar, desenvolvendo competên-

cias para o uso adequado dos empreendimentos 

de esgotamento sanitário de forma sustentável.

Conclusão

No trabalho com comunidades, os desafios so-

ciais de hoje exigem, também, novas formas de 

atuação e investimento. O investimento realizado 

pelo Dmae no Trabalho Técnico Social em conjunto 

com as obras nos demonstra que o foco agora está 

em desenvolver a capacidade local para o autode-

senvolvimento. Constatamos que o nível de satis-

fação geral teve uma média global superior a 80% 

com as atividades do Trabalho Técnico Social, mas 

gostaríamos de destacar a Comissão de Acompa-

nhamento das Obras, que teve o nível de satisfa-

ção percebida em 90%. Cabe destacar o que um 

membro da comissão falou: “nós entendemos que 

esta ação é de grande importância para a efetiva-

ção de toda a obra, e se faz necessária a fiscaliza-

ção da comunidade para alcançar o bem maior, 

que é melhorar a qualidade de vida para todos.” 

Através desta atividade, conseguimos soluções viá-

veis para os problemas de saneamento ambiental, 

num processo de interação do social com a enge-

nharia, e de moradores com o Dmae. É relevante 

ressaltar, que as atividades educativas, de fiscaliza-

ção, normatização e controle social responderam 

de maneira positiva e operante às demandas dos 

usuários dos serviços de saneamento.

Também, nesses três anos, apenas uma vez fo-

ram encontrados resíduos sólidos na estação de 

bombeamento de esgoto da vila Asa Branca. Nesta 

concepção planejada, tivemos resultados positivos, 

benefícios alcançados e eficiência na gestão públi-

ca do saneamento ambiental.

Neste trabalho, as pessoas foram vistas como 

protagonistas no processo de desenvolvimento. A 

intervenção nas comunidades em desvantagem 

social deixa de ser pontual – só realizar obra –, é 

necessário analisar o todo e buscar a articulação 

com os recursos já existentes para maximizar o 

impacto social.
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Normas de apresentação 
de Artigo Técnico

 

O estilo de redação deverá ser claro e coerente 

na exposição das ideias, observando-se o uso ade-

quado da linguagem. Sugere-se ao autor que o 

trabalho passe por uma revisão gramatical antes 

de seu encaminhamento à Comissão Editorial.

Os trabalhos deverão ser digitados com o editor 

de texto Microsoft Word versão 6.0 ou superior. 

O texto deverá ser escrito em português, utili-

zando-se a fonte Times New Roman, tamanho 12, 

espaço 1,5 entre linhas e parágrafos, alinhamento 

justificado, papel A4, páginas não numeradas, 

margens superior e inferior com 2,5 cm e margens 

esquerda e direita com 3,0 cm.

 Palavras estrangeiras deverão ser citadas em itá-

lico. Nomes científicos de espécies e substâncias quí-

micas, bem como unidades de pesos e medidas, de-

verão obedecer as regras e padrões internacionais.

A extensão do texto deverá atender no mínimo 

5 laudas e no máximo 12 laudas (tamanho A4). 

O artigo deverá ter a seguinte estrutura: título, 

autor(es), resumo, palavras-chave, introdução, 

metodologia, resultados e discussão, conclusões, 

referências bibliográficas.

Os títulos e subtítulos deverão estar em negri-

to e ter apenas a primeira letra da primeira pala-

vra em maiúscula. O título do artigo deve estar 

em português, ser conciso, claro e expressar o 

conteúdo geral do artigo.

O(s) autor(es) será(ão) especificado(s) logo 

abaixo do título. Serão aceitos artigos com no 

máximo 4 (quatro) autores, sendo um destes, 

obrigatoriamente, funcionário do Dmae. É neces-

sário indicar o autor principal do artigo. Demais 

colaborados poderão constar, mas serão relacio-

nados ao pé da primeira página. Quanto ao(s) 

autor(es), deve constar nome completo, bem co-

mo sua respectiva titulação detalhada.

Resumo: cada artigo deverá ser acompanhado 

de resumo em português, com extensão máxima 

de 200 palavras cada.

Palavras-chave: deverão ser fornecidas no mí-

nimo três e no máximo cinco palavras-chave em 

português, visando à confecção de instrumentos 

de busca. A Comissão Editorial poderá, a seu crité-

rio, substituir ou acrescentar palavras-chave, as 

quais entenda pertinentes ao conteúdo apresen-

tado e possam melhor auxiliar na indexação e re-

cuperação dos trabalhos.

Corpo do texto (introdução, metodologia, re-

sultados e discussão, conclusões, referências bi-

bliográficas): deverá ter uma estrutura lógica e 

sequencial de apresentação, sendo dividido em 

subtítulos indicativos dos tópicos abordados. 

Citações de até 3 (três) linhas deverão ser in-

cluídas no texto entre aspas duplas. Citações com 

mais de 3 linhas deverão ser recuadas 4 cm a par-

tir da margem, com tamanho de fonte 10, espaça-

mento simples.

A inclusão de ilustrações, gráficos, desenhos, 

quadros, tabelas, fotografias etc, deverá se res-

tringir ao necessário para o entendimento do tex-

to. Esses elementos deverão estar localizados o 

mais próximo possível do trecho onde são men-

cionados e estar acompanhados de suas respecti-

vas legendas ou títulos. Fotografias e demais ima-

gens digitalizadas deverão ter resolução mínima 

de 300 dpi e preferencialmente estar em formato 

jpeg ou bmp ou tif, podendo ser apresentadas em 

arquivos separados, com a indicação de sua loca-

IT 319 – instruções para apresentação 
de artigos técnicos e destaques 
fotográficos na ECOS Técnica
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lização no trabalho. A dimensão máxima deverá 

ser de 14 x 23 cm.

As referências bibliográficas deverão estar de 

acordo com a NBR-6023 da ABNT.

Normas de apresentação de 
Destaque Fotográfico (para capa 
da ECOS Técnica)

Os registros fotográficos deverão retratar os 

mais diversos ambientes do Dmae (não envolven-

do pessoas).

O autor deve ser identificado com seu nome 

completo, bem como sua titulação detalhada.

As fotografias deverão ter resolução mínima 

de 300 dpi e preferencialmente estar em formato 

jpeg ou bpm ou tif. A dimensão máxima deverá 

ser de 14 x 23 cm. Cada autor deverá enviar o mí-

nimo de 35 (trinta e cinco) fotos para que a Co-

missão Editorial possa escolher 15 (quinze) fotos 

para o encarte técnico.

Critérios para seleção 
dos Artigos Técnicos

 

A seleção dos artigos será realizada pelos 

membros da Comissão Editorial da ECOS Técnica, 

que decidirão sobre sua aceitação ou recusa. Essa 

comissão contará com o apoio de consultoria téc-

nica especializada, conforme assunto do artigo, 

sempre que necessário para contribuir na valida-

ção dos artigos. Tal prática assegura isenção, agi-

lidade e objetividade do processo de seleção dos 

trabalhos.

I O artigo deve tratar, obrigatoriamente, de 

assunto de interesse e com aplicabilidade no 

Dmae.

II Artigo com participação de outras entidades 

serão aceitos, desde que, no mínimo, um dos 

autores seja servidor do Dmae.

III Todas as normas para apresentação de Arti-

go Técnico, constantes no item 1, devem ser 

rigorosamente seguidas.

IV Declaração assinada por todos os autores 

com o número de CPF indicando a respon-

sabilidade do(s) autor(es) pelo conteúdo do 

artigo e transferência de direitos autorais 

(copyright) para a ECOS Técnica, caso o arti-

go venha a ser aceito e/ou escolhido pela 

Comissão Editorial.

Critérios para seleção 
das Fotografias

A seleção das fotografias será realizada pelos 

membros da Comissão Editorial da ECOS Técnica, 

que decidirão sobre sua aceitação ou recusa, pre-

ferencialmente vinculando aos assuntos dos arti-

gos técnicos escolhidos.

O autor do registro fotográfico deverá enviar 

declaração assinada contendo o número de CPF, 

indicando a autoria do trabalho e transferência de 

direitos autorais (copyright) para a ECOS Técnica, 

caso a fotografia venha a ser aceita e/ou escolhi-

da pela Comissão Editorial.

Nota: Não serão aceitas fotografias de pessoas 

que não pertençam ao quadro de funcionários 

do Dmae.
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